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У «Джерелі»

Майстер-клас у новій залі
Нарешті після ремонту відкритий у Центрі творчості
«Джерело» актовий зал.
Тепер насолоджуватись талантами дітей 156 глядачів
можуть у зручних м’яких кріслах.
Побував у «Джерелі» і міський голова Віктор Решетняк та
разом із дітьми взяв участь у танцювальному майстер-класі.
Директор Вишгородського центру творчості Наталія
Кисіль подякувала за постійну підтримку міської влади (в
особі Віктора Решетняка) та нашому народному депутати
від Вишгородщини Ярославу Москаленку. А також слова
вдячності лунали на адресу депутатів міськради Олександра
Сливи, Володимира Лісогора та Анатолія Шоки.

«Все буде так, як має бути, навіть якщо буде інакше»
Від першої особи
Це перша у новому році ексклюзивна зустріч
журналістів з міським головою Віктором Решетняком. Ми (редакція газети «Вишгород» та колеги — члени Національної спілки журналістів
України) намагалися у своїх запитаннях охопити
якомога більший спектр міських тем — приємних і
злободенних, перспективних і не дуже.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Шановні читачі! Триває передплата на 2013 рік
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
1 місяць – 6,70 грн + послуги пошти (п. п.);
3 – 20,10 грн + п. п.;
6 – 40,20 грн + п. п.;
1 рік – 80,40 грн + п. п.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового
зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок –
п’ятниця, з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349

— Вікторе Олександровичу, як міський голова чого Ви
очікуєте від 2013 року? За китайським календарем — це рік
Змії — мудрої і розважливої.
— Було б непогано з китайським календарем нам мати ще й
китайський бюджет. Але нам належить прожити рік з важким вітчизняним бюджетом. Він надзвичайно економний і напружений.
Міська казна передбачає гарантовані видатки на заробітну плату
бюджетникам та оплату енергоносіїв. Виконання інших міських
програм — під великим знаком запитання. Верстаючи міський
бюджет, ми запланували зростання соціально-економічних показників, врахували всі нагальні проблеми і шляхи їх подолання.
Але від ситуації у країні, області залежить і фінансування місцевих
бюджетів.
— Але кажуть, що на Кабмін сподівайся, а сам пильнуй.
Чи є у міської ради конкретні резерви щодо додаткового наповнення міського бюджету?
— Пріоритетний напрямок бачу в акумулюванні коштів до бюджету міста. Я реаліст. Чудово розумію, що неможливо досягнути вершини одним стрибком, але ми можемо побудувати до неї
сходинки.
Найбільшу увагу приділяємо контролю за сплатою податків
усіх об’єктів господарювання у місті. Особливо це стосується
підприємств і організацій на старому проммайданчику на на-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Мережа магазинів

ЗА ЦІНАМИ СССР
•Одяг
•Взуття
•Текстиль
•Посуд
м. Вишгород, пров. Квітковий (ринок)
бережній. Для міста набережна — потенційне джерело
доходу. З одного боку, це — привабливий інвестиційний
простір. Але туди потрібно залучати серйозні кошти. Із
іншого — ті, хто там, нині не сплачують податки. Фактичні власники здають землю в оренду. Взагалі цей промисловий майданчик будувався як тимчасовий під час
спорудження ГЕС. Сьогодні його там не має бути. Та ми
не сидимо склавши руки. Постійно проводимо роботу з
розшуку справжніх хазяїв, передаємо справи до суду.
Під особливим контролем — податок на землю. Так, нині
є три підприємці із нижньої промзони, назву навіть їхні
прізвища: Білько, Багмут і Костирко — найбільші боржники. Бюджет від цього програє.
Далі — на стор. 3
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Проект закону

Пеня за комунальні борги
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства внесено на
розгляд до Верховної Ради проект
Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо нарахування пені за несвоєчасне та/або не в
повному обсязі внесення плати за
житлово-комунальні послуги).
роект розроблено на виконання пункту 168.1 Національного плану дій на 2012 рік щодо
впровадження Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від
12 березня 2012 року № 187/2012.
Так, у разі несвоєчасного та/або
не в повному обсязі внесення плати за

П

житлово-комунальні послуги споживач
зобов’язаний сплачувати пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого
платежу, яка нараховується за кожний
день прострочення, але не більше 100
відсотків загальної суми боргу. Зміна визначеного розміру пені за погодженням
сторін не допускається.
Пеню нараховують з першого робочого дня, наступного за останнім днем
граничного терміну внесення плати за
житлово-комунальні послуги (20 число
місяця, що настає за розрахунковим).
Нарахування та стягнення пені здійснюється виконавцем/виробником.
Порядок нарахування та стягнення
пені затверджується центральними органами виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у
сфері житлово-комунального господарства та енергетики.

Коротко про різне

Хто у світі багатший

Малий бізнес чекає на підтримку
І він її отримає. Поточного року на програму мікрокредитування малого бізнесу виділяється 13 млн.
грн. Уряд розраховує збільшити кількість підприємств
упродовж року на 20 %.

Програма пільгової іпотеки
Цього року буде збудовано близько 90 тисяч квартир — 7 000 із них віддадуть під програму пільгової
іпотеки від держави. На ринку житла спостерігаються позитивні тенденції в усіх регіонах — зменшилась
кількість самовільних забудов, оживають будівельні
майданчики. Завдяки реформі з впровадження закону
про регулювання містобудівної діяльності, що проводилась у 2010-2011 роках, вдалось вивести з тіні будівництво індивідуальних житлових будинків.

За кордон — запросто
Ще до саміту Україна — ЄС, який відбудеться 25
лютого у Брюселі, Верховна Рада встигне прийняти
кілька законів для лібералізації візового режиму. А на
саміті планується підписання угоди про його спрощення.

Євро-2020 — у Донецьку?
Донецьк змагатиметься з Києвом за право стати
містом для проведення матчів чемпіонату Європи з
футболу у 2020 році, фінал якого пройде в 13 містах
Європи. Про це повідомив мер Донецька Олександр
Лук’янченко. Минулого року Донецьк був одним із чотирьох українських міст, де пройшли матчі Євро-2012.

Відділ зв’язків з громадськістю ДПІ
Начальник ДПІ у Вишгородському
районі Олег Письменний провів пресконференцію для працівників ЗМІ за
участю представників громадських
організацій району та керівників місцевих органів влади. Мета — результати роботи ДПІ за 2012 рік, а також
інформування громадськості про початок кампанії декларування доходів.
тже, до Зведеного бюджету
працівниками ДПІ у Вишгородському районі мобілізовано торік 646 868,2 тис. грн, що на
92849,9 тис. грн більше в порівнянні з
аналогічним періодом 2011 року.

О

Вітання
У лютому
дні народження відзначають:
4 лютого – Олександр Олексійович ПРИХОДЬКО – голова Вишгородської
райдержадміністрації
15 лютого – Людмила Вікторівна АНДРЕЄНКО – спеціаліст І категорії
18 лютого – Віктор Олександрович РЕШЕТНЯК – Вишгородський міський
голова
19 лютого – Світлана Миколаївна КАШТАЛЯН – член виконкому міської
ради
Депутати міськради VI скликання:
5 лютого – Олександр Степанович СЛИВА
12 лютого – Олексій Вікторович МОМОТ
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде ще з півсотні літ,
Нехай бадьорість ваша не згасає!
Хай доля вам відсипле ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю.
Вишгородська міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

«Нафтогаз» виконав всі умови

52 країни досліджувала німецька страхова компанія Allanz Global, щоб дізнатись, хто у світі живе краще за всіх, хто найбагатший, тобто у яких країнах на
душу населення припадає більше внутрішнього валового продукту, що визначається вартістю всіх товарів
та послуг у валюті. Найбільше пощастило мешканцям
Швейцарії — кожному дістався шматок пирога ВВП ціною в 207 тисяч євро. Японія — на другому місці, за
нею — США. У хвості списку Індія, Казахстан, Індонезія
— 500-600 євро, в Україні — 928 євро ВВП на кожного
громадянина.

Вишгород

За невикористані 8,3 млрд кубометрів газу, згідно з
контрактом на закупівлю газу від 2009 року «Газпром»
вимагає 7 млрд доларів. «Нафтогаз» виконав усі фінансові зобов’язання перед «Газпромом» в 2012 році і
вчасно попередив «Газпром» про скорочення закупівлі — повідомила прес-служба української компанії.

До Криму — на двох поверхах
У кінці січня експериментальний шестивагонний
потяг чеського виробництва прибув на Сімферопольський вокзал. В Україні всього два такі потяги. В інтересах півострова їх знімуть з нинішніх напрямків Дніпропетровськ — Донецьк, Донецьк — Харків. Вперше
охочі відпочити на Чорному морі насолоджуватимуться комфортом у двоповерхових вагонах. Верхній поверх — для пасажирів першого класу, перший — для
другого.

Навчаються мери
У «Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій» триває навчання сільських та
селищних голів. Слухачів знайомлять з проблемами
аграрного, земельного та екологічного права, особливостями реформування ЖКГ, вчинення нотаріальних дій — повідомляє прес-служба облради.

Зміна погоди впливає,
але не на всіх
У лютому люди, на яких негативно впливають геофізичні фактори, мають особливо обергтися: 8, 10, 13,
14, 18, 21, 22, 23, 25 і 27 лютого.

благодійний гала-концерт «Зірки Бенуа де ла Данс —
лауреати різних років».
Із 1996 року цей приз включений до програми
ЮНЕСКО «Всесвітне десятиріччя культури».

Танок на колінах
У 30 містах у лютому-березні виступить знаменитий грузинський балет «Сухішвілі», який відзначає
своє 70-річчя гастролями по Україні. Заключним акордом стане його виступ 7 і 8 березня у Палаці «Україна».
Відомий колектив приїздить до України щороку — вже
у восьмий раз. Цього разу грузинські танцюристи покажуть номер «Цдо» — гірський чоловічий танець, який
майже повністю виконується на колінах. Це — нове
слово у грузинському танку.

Кабаре у опереті
Із 13 по 17 лютого у столичному театрі оперети виступає легендарний Crazy Horse — найвідоміше кабаре світу, засноване у 1951 році французом Аленом
Бернарденом. За 60 років існування в кабаре побувало 15 млн глядачів, працювало 500 танцівниць з усього
світу.
Стандарти за цей час не змінилися — ріст лише
168-172 см. Дівчина повинна мати гімнастичну підготовку, а тіло — визначені пропорції. Врода має бути
природньою, ніяких пластичних операцій. Ідеальна
вага, яку треба підтримувати постійно. З артистками
щодня працює натуропат, який радить, як харчуватися.
Середній вік учасниць — 25 років. За досить суворим контрактом дівчатам не дозволяється самостійно
змінювати колір волосся, запізнюватися, спілкуватися
з глядачами. Зайдіть до Інтернету — артистки вродливі, але схожі одна на одну, як дві краплі води.

Кличко — Повєткін: зустріч улітку

Новий голова – нові тарифи

Всесвітня боксерська асоціація пішла на поступки
Володимиру Кличку і дозволила перенести бій з чемпіоном світу Повєткіним (Росія) на кінець літа, але висунула умови: до кінця лютого боксери повинні домовитись. Інакше, 18 березня відбудуться торги.

Міський виконавчий комітет м. Василькова (Київщина) прийняв тарифи, які протримались усього два
тижні. Комуналку там підвищили на 27 %. Так, у середньому за 47 кв. м мешканці були змушені сплачувати
до 800 грн. Депутати під тиском обурених жителів на
сесії відмінили підвищення тарифів на прибирання
прибудинкових територій та утримання будинків. Водночас прийняли відставку в. о. міського голови. Тому
навесні у місті будуть вибори, а відповідно – й нові тарифи.

Балетний «Оскар» у Великому
21 травня на історичній сцені Великого (Большого)
театру (Москва, Росія) відбудеться ХХІ вручення призу Бенуа де ла Данс. Наступного дня там же пройде

Олег Письменний звітує…

За січень-грудень 2012 року до місцевого бюджету надійшло 192 390,2 тис.
грн платежів, що на 28 104,3 тис. грн
більше проти аналогічного показника
2011 року.
Головне джерело наповнення місцевого бюджету — податок із доходів
фізичних осіб. За 2012 рік надійшло
139763,3 тис. грн, що свідчить про те,
що все більше людей відмовляється від
зарплати «у конвертах».
Олег Письменний зауважив, що для
реалізації стратегічної програми — «Від
фіскального органу до сервісної служби» у серпні минулого року відкрито

Центр обслуговування платників податків, що вдосконалило взаємовідносини
між податківцями та платниками.
Під час прес-конференції О. М. Письменний проінформував присутніх про
початок кампанії декларування громадянами своїх доходів, отриманих протягом 2012 року, та про роботу Вишгородської ДПІ у напрямку створення
сприятливих умов для виконання жителями Вишгородщини свого конституційного обов’язку, а також наголосив,
що відтепер виконати його доступніше,
адже з’явилась чудова можливість — подати декларацію по Інтернету.
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Від першої особи
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«Все буде так, як має бути, навіть якщо буде інакше»

(Початок на стор. 1)
Компетенції міста тут недостатньо. Нам
потрібна допомога з боку податкової інспекції, правоохоронних органів. Співпраця
з ними налагоджується. Але нам є ще над
чим працювати. Особливо гостро це питання стоїть цього року. Вимагаю і вимагатиму
вчасно сплачувати податки.
— Які стратегічні завдання Ви ставите перед собою? Що в тактичному плані
передбачається?
— Однозначно — зміна статусу міста. Я
неодноразово наголошував на цьому. Проблема
адміністративно-територіального
устрою є вельми актуальною. На державному рівні розробляється концепція його удосконалення. Найголовніше те, що значно поліпшаться якість управління, ефективність і
оперативність. Але ми не можемо вичікувати
реформ. Мій принцип такий: якщо є найменший шанс буду його використовувати.
Люди мають отримати найпростіший
шлях до якісних послуг. Це — перший плюс
нового статусу міста. А другий — ми матимемо зовсім інший бюджет, відділ освіти,
охорони здоров’я тощо. А це, відповідно,
нові робочі місця, додаткові податкові надходження, а головне, покращення якості надання послуг населенню.
Знаю, які суми з бюджету напряму
отримують інші міста обласного значення.
А в нас кошти вилучають і — після перерозподілу з обласного, а потім районного
бюджетів — ми отримуємо крихти. Якщо
Вишгород матиме статус, від цього ніхто не
програє. Звісно, це і більше навантаження
на бюджет — фінансування шкіл, садочків,
лікарні та інших об’єктів міста. Ще раз підкреслю, що послуга має бути найближчою
до мешканця. І коли у місті працюватимуть
свої служби — питання вирішуватимуться
швидше. Легше увійти у двері із одним замком, ніж з кількома.
Зміна статусу міста — не моя примха.
Це потрібно людям. Як може бути таке місто, як Вишгород — з тисячолітніми традиціями, багатющою історією — районного значення? Невже Вишгород не заслуговує на
краще? Сподіваюсь, що нас зрозуміють і не
гальмуватимуть наше питання. Підтримку
нам гарантували на всіх рівнях влади.
— Нагорі іноді лунають аргументи,
що статус міста обласного значення
може отримати той населений пункт, населення якого перевищує 50 тисяч осіб.
— Це не зовсім так. Наприклад, серед 12
міст обласного значення Київської області у
м. Ржищєві — 7,5 тис. людей, у м. Березані — 16,5 тис., м. Бучі — 28 тис., м. Обухові
— 32 тис. і т.д. Вважаю, головне тут — добра воля всіх зацікавлених сторін. Вірю, що
так і буде. Вишгород — це не просто місто
районного значення, яких в Україні 412.
Воно — особливе.
У нас є амбітні плани зробити Вишгород
туристичною Меккою — тут відбуваються
гучні свята, відкрита траса для гірських лиж,
влітку проводяться різноманітні заходи різних рівнів. І це все — ланки одного ланцюга.
— Останніми роками Вишгород через
географічне розташування, ініціативи міської влади, став місцем проведення масових

культурно-спортивних заходів: обласного
свята Масляної, Дня незалежності, завершального етапу Першості світу з «Формули-1», Всеукраїнського фестивалю «Вишгородська Покрова» та інше. Цього року
відбудуться ці свята?
— Зробимо все можливе, щоб відбулися. Для мене найкращі свята — День Перемоги і День міста. Я від усього серця дякую
всім вишгородцям, які шанують їх, приходять відзначати.
Місто, що у всі часи вирізнялось своєю самобутністю, сьогодні сміливо можна
назвати туристичним феноменом України. Ключові козирі Вишгорода — понад
1066-літня історія, багата на події і визначних людей, а також гостинність вишгородців. По-друге, розроблено унікальні
програми розвитку у місті — усі виставки,
співочі фестивалі, спортивні свята активно
інтегровані у міське середовище. Тож Вишгород справедливо може бути фестивальним містом.
Третій акцент — туристичні бренди, які
має місто для своєї промоції. Починаючи
від овіяної легендами Ольжиної гори і закінчуючи численними здобутками сучасних
вишгородців.
Вишгород, безумовно, місто талантовитих: музикантів і співаків, художників, народних майстрів, танцюристів. Скільки у нас
обдарованих дітей! Чого вартий лише оркестр «Водограй» під керівництвом Вячеслава Глєбовича?! Або відомий на всю Європу хор «Коралі». Наш власний комунальний
заклад культури «Клерико» (керівник Ольга
Пінчук) теж має великі здобутки на теренах
України. Діти займаються у важких умовах,
але результат приголомшливий. Лише у
міському центрі творчості «Джерело» (директор Наталія Кисіль) займається майже
500 дітей. Знамениті в Україні і за її межами
наші футболісти, яких тренують Валерій
Сидорчук і Олександр Черкай. Ці тренери
не побігли за великими грошима, хоча могли б. Вони керуються патріотичними мотивами. Знають наших кікбоксерів (тренер
Сергій Шпак) далеко за межами України.
Для мене як для мера це своєрідний допінг,
стимул працювати. Але знову-таки ми впираємося у проблему — де займатися дітям?
Для нас дороговказом є Указ Президента
України, в якому оголошено 2013-й Роком
дитячої творчості. У міста немає свого міського культурного центру. Будинок культури
«Енергетик», колишній кінотеатр «Мир» належать до так званої спільної комунальної
власності громад району. А, як відомо, у
семи няньок — дитина без ока.
Коли я бачу ці жалюгідні занедбані будівлі — стискається серце. Наші міські діти
змушені займатися у підвалах. Скільки разів
ми зверталися до району з проханням передати нам одну з будівель. Але чого тільки
не вигадувало керівництво районної ради,
яких хитромудрих відповідей не надсилало,
як не вправлялося у краснобайстві — суть
одна — не віддавати. То, виходить, що діти
у нас двох сортів: одним — нормальні умови, а іншим — підвали? У цій ситуації втішає
одне — вже профінансовані проекти реконструкції «Енергетика» і «Дивосвіту». Сподіваюсь, що не за горами і сам ремонт.
— У міської ради також є намір взяти
на свій баланс і музичну школу?
— Так, адже в школі навчаються вишгородські діти. У районі є ще дві музичні школи: у Нових Петрівцях і в Димері. Тому ми за
те, щоб у Вишгорода теж був свій музичний
заклад. На сьогодні школа — у жалюгідному стані: обшарпані класи, убогий інвентар,
застарілі музичні інструменти. Ми готові капітально відремонтувати її, зробити справжнім храмом музики.
— Які відносини влади різних рівнів?
— Обласна, районна та міська влада —
складові цілісного організму під назвою Київщина.
Можу навести чудовий приклад співробітництва з обласною держадміністрацією.
Ми за її допомоги облаштували набережну
від в’їзду до міста і аж до ГАЕС. Фактично
набережна вздовж Київського водосховища — це величезний майданчик для проведення ярмарок, фестивалів, концертів,
спортивних змагань тощо. Не лише міських
чи районних, а й обласних і навіть всеукра-

їнських. Ось вам наочний
результат рівноправного
партнерства. Вишгородці
вдячні за це губернатору
Анатолію Присяжнюку та
його колишньому першому заступнику, а нині народному депутату Ярославу Москаленку. Є задум
у обласної влади побудувати амфітеатр для галаконцертів. Чому б не проводити у нас такі заходи,
як «Юрмала» чи ще якісь
відомі фестивалі? Хвилює
й питання санної траси.
Треба, аби вона була міською і приносила дохід місту.
— А, до речі, як співпрацюєте з депутатським корпусом?
— Нинішній депутатський корпус своєрідний у тому плані, що всі обранці — вишгородці. Вони розуміються в економічних,
будівельних, земельних та інших питаннях.
Тому працюємо конструктивно. Радує їхній
господарський підхід.
— За останні роки вишгородські
спортсмени все частіше заявляють про
себе перемогами на вітчизняних і зарубіжних аренах. Але наш стадіон — ганьба для міста. Чи намічаються якісь зрушення, його реконструкція?
— З вашою оцінкою важко не погодитися. «Енергетик» давно заслуговує на
кращу долю. Але, як кажуть жартома, не
вистачає золотого запасу. Втім, ми наполегливо шукаємо інвесторів. Зараз ведемо
перемовини з Федерацією футболу України
щодо реконструкції стадіону. Тут може бути
двобічна вигода: вишгородцям — сучасну
спортивну інфраструктуру, Федерації — додатковий тренувальний комплекс. За нормальних умов все це чудово поєднується.
Нині маємо і три варіанти проектів стадіону,
які безкоштовно розробив «Технопроект»
(директор В. М. Федосенко). І за це Віктору
Миколайовичу — велике спасибі.
— Які ще об’єкти у місті потребують
посиленої уваги?
— Як кажуть, сьогодні настав час збирати каміння. Я маю на увазі — збирати
об’єкти до комунальної власності. За минулі роки влада з різних причин втратила десятки своїх будівель. Це — ганебний факт.
Тому ми продовжуємо боротися за колишній ресторан «Вишгород», маємо намір повернути місту лазню на вул. Н. Шолуденка.
Але найбільша проблема — це міський центральний цвинтар. Нам потрібно його упорядковувати.
— Які перспективи у поточному році
будівельної галузі у місті, зокрема щодо
спорудження житла?
— У Вишгороді працюватимуть п’ять
будівельних майданчиків. Так, ТОВ ДБК-4
з м. Києва споруджує житловий комплекс
«Ярославичі» за лікарнею. Продовжаться
роботи на раніше законсервованому об’єкті
на вул. В. Симоненка, 4-а. Вже готова до
введення в експлуатацію перша секція.
Другу секцію ТОВ «Ніка ЛТД» планує здати у першому півріччі цього року. Нагадую,
що саме тут діятиме програма соціального житла. Мені у минулому році вдалося
переконати керівників Міністерства регіонального розвитку будівництва включити
Вишгород до цієї програми, і тепер маємо
конкретний результат.
Також буде відновлено житлове будівництво на пров. Прожекторному.
Розпочнеться зведення нового житлового комплексу «Квітневий» за ринком. Будівельно-монтажні роботи виконуватиме
відомий забудовник, який добре зарекомендував себе в Ірпені. Це будуть поліпшені
сучасні квартири з неповторною архітектурою.
Ще один красень — будинок з житлового комплексу «Зірка Дніпра» причепурить
місто при в’їзді з боку Києва.
За сприятливих інвестиційних умов ми
подвоїмо його темпи. І все це, по-перше —
зменшення квартирної черги, а, по-друге,
— знову ж таки, надходження до бюджету.
— Пане голово, вишгородці не забули про Вашу успішну боротьбу за повернення історичних меж місту. Але в пресі

все частіше з’являються інформації, що
Київ вкрай зацікавлений включити до
міської смуги столиці острів Великий.
Як Ви оцінюєте цю ситуацію?
— Так, є розмови про передачу острова
Києву. У Київраді навіть є проект рішення
про його включення до міської смуги. Я вважаю, що такі дії незаконні. Голова Київської
облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк
зустрічався з головою КМДА Олександром
Поповим з цього питання. Якщо Києву потрібно побудувати на острові водозабір —
ми не проти, але Великий має бути вишгородським.
— Останнім часом загострилася проблема пасажирських перевезень, особливо на маршруті № 397 «Вишгород
— Київ». Як Ви бачите вирішення цього
питання?
— Про перевезення скажу так. Питання
завжди було, є і буде на контролі. А з «АвтоЛайном» дійсно кепські справи, підприємству треба допомогти. Декілька років тому,
як ви пам’ятаєте, було відкрито внутрішньоміський маршрут № 1. Зробити це було
нелегко, бо у таких містах, як Вишгород,
подібне не практикується. Але ми разом із
керівниками «Авто-Лайна» це питання вирішили. Сьогодні претензій до маршруту №
1 немає. Вдячний Олександру Балуєву, що
завжди без зайвих запитань надає автобуси для перевезення дітей, пенсіонерів. Але
після розхитування «Авто-Лайна» деякими
силами, виникнення підводних автотранспортних течій я не гарантую, що перевезення по місту буде стабільним. Не виключено, що маршрут № 1 зникне взагалі. Тож
давайте не доводити ситуацію до абсурду.
— Які зміни Вас хвилюють?
— Мене фізично залякати уже неможливо, бо за свій вік надивився всього. Боюся
не встигнути зробити все, що задумав, що
обіцяв виборцям. Хочеться реалізувати всі
наші амбітні проекти, творчі задуми. Радує
те, що є повна підтримка людей. Пригнічує,
що до влади рвуться авантюристи, готові
йти по головах.
Хвилює мовне питання, я «ЗА» українську мову! А ще я проти Митного союзу, це
лише відтягне нас назад. Нам необхідно
вступати до ЄС.
— Ви реагуєте на чорний піар опонентів?
— Знаєте, на об’єктивну критику звертаю увагу і роблю для себе відповідні висновки. Мені, як і кожному смертному,
притаманно помилятися. Свої прорахунки
обов’язково виправляю. Але мене нудить
від тих помиїв, якими недоброзичливі опоненти тупо поливають. Відчувається, що задовго до виборів дехто дуже хоче зайняти на
мою посаду. Але вишгородці розбираються,
хто і як створює собі фальшивий рейтинг у
електронній мережі. Хоч і ховаються вони
за псевдонімами, але я кожного з них знаю.
Вони у житті не роблять помилок, бо палець
об палець ніколи не вдарили. Пустобрехи.
Я завжди знімаю капелюха перед тими,
хто дійсно вкладає свою частку, нехай невелику, але свою, у розбудову міста.
— Вікторе Олександровичу, попри всі
проблеми і напруження, зимові холоди, Ви
вже подумки у березні, з весняними задумками і проектами. Життя триває…
— Мені дуже подобається східний вислів: «Все буде так, як має бути, навіть якщо
буде інакше». Життя продовжується. Воно
і прекрасне тим, що сірі будні змінюються барвами свят, невдачі розчиняються в
успіхах, смуток поступається радості. Словом — будемо жити!

4

9 лютого

2013 року

Живемо ЗДОРОВО

Лабораторія після ремонту
Майже півроку тривав ремонт клініко-діагностичної лабораторії (КДЛ)
Вишгородської центральної районної
лікарні — і весь цей час вона не працювала. Приймали пацієнтів у поліклініці, в термінових випадках — у
лабораторії. 12 працівників КДЛ під
час ремонту досліджували кров, сечу,
мокротиння близько 100 аналізів у
день — загальноклінічно і на біохімію.
Що нового після ремонту — редакції розповіла завідуюча КДЛ Алла ДУЗЕНКО (записала Катерина ЗУРМА;
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ).

Н

айголовніше — виокремлена
кімната для дослідження мокротиння. А воно вкрай важливе при
підозрі на туберкульоз.
Цитологічні обстеження жінок також
проводять в окремій кімнаті лабораторії.
Цитологію треба робити регулярно — у
профілактичних цілях, для запобігання й
своєчасного (на ранніх стадіях) виявлення онкозахворювань.
Загальноклінічні дослідження роблять
тепер у приміщенні, що відповідає стандартним вимогам: і «аналізам» — просторіше, і на здоров’я лаборанта скупчення
біоматеріалу не впливає.
Біохімічний відділ та кабінет для дослідження мокротиння обладнані вентиляційними витяжними шафами. Всі
приміщення лабораторії повністю відремонтовано: заново перекладено водопровідно-каналізаційну та електромережу; з’явилась повністю обладнана усім
необхідним кімната для відпочинку персоналу, який цілодобово чергує; збільшилась у розмірах й обладнана витяжкою
санітарно-гігієнічна кімната; підлогу викладено плиткою, яку легко мити й дезінфікувати; у туалетній кімнаті є душ, у
коридорі й кімнатах — окремі шафки для
одягу кожного працівника (із дзеркалом);
обладнана темна кімнатка з люмінесцентним мікроскопом для обстежень на
торч-інфекції.
Нові меблі купили за кошти районного

Абетка здоров’я

Вишгород
Що нового?

бюджету — за сприяння голови Вишгородської РДА Олександра Приходька. Нове обладнання — зокрема п’ять мікроскопів
(для сільських амбулаторій по району) та шість нових мікроскопів, дві центрифуги та фотометр для біохімічного відділу,
а також гематологічний аналізатор (для КДЛ) — придбані за
кошти з обласного бюджету. Державним субвенціям посприяли голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, його перший заступник, наш народний депутат Ярослав
Москаленко, люди, що добре знають наші місцеві проблеми.
Дрібних проблем у житті, а тим більш — у медицині, не буває. Так, гематологічний аналізатор, якого ми так довго і нетерпляче очікували, зменшує навантаження на очі лаборанта
й підвищує його віддачу. А відтак — якість дослідження гарантовано.
У кожного працівника тепер власна шафка

Алла Дузенко та її колектив — за роботою

Світ НЕ через вузьку трубу

Руслан ОСПАНОВ, офтальмолог

вищується внутрішньоочний тиск, який коми і почати її лікувати.
занадто сильно діє на зовнішню обоДосі невідомо, що є причиною виОчі – дуже важлива частина люд- лонку ока, найбільш тонку в місці виходу никнення такої недуги. Глаукома – доського організму. Більшість інфор- здорового нерва. Судини, що живлять сить поширене захворювання – на неї
мації, необхідної для активного жит- зоровий нерв, перегинаються, пору- страждають 2-3 % населення земної
тя, ми отримуємо саме завдяки зору. шуючи його кровопостачання, і, якщо кулі, незалежно від статі, раси чи націоонітори комп’ютерів, віде- це відбувається триванальності: близько
оспостереження, телевізійні лий час, - зоровий нерв
Глаукома – хронічне захво- 70 млн осіб – і це
екрани – наші друзі і вороги атрофується, поля зору з рювання очей, при якому в ре- приблизно половодночас, бо допомагають у житті, та носового боку поступово зультаті підвищення внутрішньо- вина хворих, яким
натомість вражають зорові функції на- звужуються.
очного тиску (ВОТ) вражається відомо про своє
шого організму. Людина починає бачиЛюдина помічає «світ зоровий нерв – і зір знижується захворювання.
ти гірше чи й зовсім сліпне.
через вузьку підзорну тру- аж до незворотної сліпоти.
Однак
через
У нормі всередині ока циліарним ті- бу», а от на інші симптоми
те, що розвивалом постійно виробляється особлива часто не звертає уваги.
ється вона повнутрішньоочна рідина. Прозора, бага- Між тим, вас мають насторожити:
ступово й часто протікає без будь-яких
та на поживні речовини і кисень, вона
- періодичне «затуманення» зору;
симптомів, - це доволі небезпечна і підомиває і живить кришта- райдужні кола навко- ступна недуга. Людина помічає звуженВиміряти внутрішньо- ло джерела світла, що не ня зору лише тоді, коли хвороба вже у
лик, рогову оболонку,
склоподібне тіло та за- очний тиск та отрима- зникають при посиленно- розвинутій стадії.
бирає в них продукти об- ти рекомендації лікаря му миганні чи протиранні
На сьогодні єдиний шлях запобіганміну, які виводяться з ока. можна у кабінеті № 2 по- очей;
ня сліпоті при глаукомі – своєчасно розЗа добу в оці виробля- ліклініки Вишгородської
- нечіткі контури пред- пізнати захворювання і правильно його
ється 4 мл рідини і стільки центральної районної лі- метів, «сітка» перед оком лікувати. Тож, якщо лікар встановив вам
ж відтікає: в основному карні у робочі дні (понеді- або «важкість» і біль;
діагноз «глаукома» і ви про це вже значерез кут передньої ка- лок – п’ятниця) з 9 до 15
- складність орієнтації в єте, — маєте шанс зберегти зір на довгі
мери із спеціальною дре- години.
темряві;
роки.
нажною системою. Рівно- утруднення роботи на
Існують три методи терапії глаукоми:
вага між кількістю рідини,
близькій відстані (напри- медикаментозний, лазерний та хірурщо виробляється в оці, та рідини, що клад, при читанні друкованих або на- гічний. Тільки лікар на підставі багатьох
відтікає з ока, забезпечує нормальний браних на моніторі комп’ютера текстів). чинників може вибрати оптимальний
внутрішньоочний тиск (в середньому у
Це можуть бути ознаки такої підступ- метод лікування і лікарський препарат у
межах 16-25 мм рт. ст.).
ної недуги, як глаукома. Лікар-офталь- кожному конкретному випадку.
При порушенні відтоку внутрішньо- молог до якого ви вчасно звернетеся,
Увага! При глаукомі ніякі немедикаочна рідина накопичується в оці. Під- може виявити ці початкові ознаки глау- ментозні методи лікування – дієти, до-

М

бавки чи вправи – не замінять терапії,
призначеної офтальмологом. А низка
сучасних препаратів допомагають зберегти зір мільйонам людей, що страждають на глаукому.
Якщо ви регулярно спостерігаєтесь
у лікаря, точно виконуєте всі його рекомендації та постійно контролюєте
рівень внутрішньоочного тиску (ВОТ),
ризик втратити зір зменшується. Для
стабільного контролю ВОТ необхідно:
- правильно і своєчасно закапувати
краплі, приймати лікарські засоби, дотримуватися рекомендованого лікарем
режиму;
- відвідувати офтальмолога не рідше
разу на три місяці;
- регулярно обстежуватися у відповідних лікарів і виконувати всі їхні призначення, якщо у вас є супутні захворювання (цукровий діабет, гіпертонічна
хвороба та інш.).
Здоров’я вам та широкого погляду
на життя!

Споживач

Вишгород
Юридична абетка
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Державна реєстрація речових прав на
нерухоме майно

Початок див. у № 5’2013
У зв’язку із змінами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і створенням єдиного Державного реєстру на запитання читачів
газети відповідає завідувач Вишгородської районної нотаріальної служби Олексій Володимирович КРАВЧЕНКО.
— Який термін проведення державної реєстрації?
— 14 робочих днів. Якщо під час розгляду заяви
про проведення державної реєстрації права власності чи іншого речового права було подано заяву про
проведення державної реєстрації обтяження речових
прав на те саме майно, така заява розглядається у
строк, що не перевищує 10 робочих днів.
Державна реєстрація обтяжень речових прав на
нерухоме майно, іпотеки проводиться у день надходження відповідної заяви.
Державна реєстрація прав, які виникають у результаті вчинення нотаріальної дії проводиться нотаріусом одночасно з вчиненням такої дій.
— Але можна й відмовити у праві на державну
реєстрацію?
— Підставами для цього є відсутність документа,
що підтверджує внесення плати за надання витягу з
Державного реєстру прав та відсутність квитанції про
сплату державного мита.
Увага! Відсутність інших документів не є підставою
для неприйняття заяви про державну реєстрацію до
розгляду.
— Що може вплинути на терміни реєстрації?
— Розгляд заяви про державну реєстрацію прав
зупиняється у випадку, коли заявником подано не всі
документи, необхідні для її проведення.
За таких умов державний реєстратор приймає
відповідне рішення, надсилає його заявникові і надає
п’ятиденний строк для подачі необхідних документів.
Єдиною підставою для зупинення державної реєстрації є рішення суду про заборону вчинення дій,
пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.
Державний реєстратор у день отримання рішення
суду про заборону вчинення дій, пов’язаних із державною реєстрацією прав, приймає рішення про зупинення державної реєстрації прав, про що письмово
повідомляє заявника не пізніше наступного дня після
прийняття ним відповідного рішення.
Підставами для відмови у державній реєстрації
прав може бути: заявлене право; об’єкт нерухомого
майна, розміщений на території іншого органу державної реєстрації прав; якщо із заявою про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа; якщо документи не відповідають вимогам,
встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об-

Нове у земельному законодавстві

Леся СВИСТУН,
спеціаліст 1 категорії
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради
Минулого року Верховна Рада України прийняла окремі законодавчі акти, які значним чином
спрощують процедуру оформлення прав на зем-

тяжень», або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх
посвідчують; та в інших випадках.
Увага! Відмова у державній реєстрації прав
з підстав, не передбачених Законом України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ЗАБОРОНЕНА.
—Які виникають типові ситуації з державної реєстрації прав?
— Це — реєстрація права власності на нерухоме майно, отримане у спадок.
Державну реєстрацію права власності на
таке майно здійснює нотаріус.
Документи, які необхідно подати:
• заява про державну реєстрацію;
• копія документу, що посвідчує особу заявника;
• копія реєстраційного номера облікової
картки платника податку згідно з Державним
реєстром фізичних осіб – платників податків
(крім випадків, коли особа через свої релігійні або
інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина
України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
• квитанції про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного
мита);
• свідоцтво про право на спадщину на нерухоме
майно.
Державна реєстрація права власності на придбану квартиру, зокрема на підставі договору купівлі-продажу.
Документи, які слід подати:
• заява про державну реєстрацію;
• копія документу, що посвідчує особу заявника;
• копія реєстраційного номера облікової картки
платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли
особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила
про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
• документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного
мита);
• договір купівлі продажу нерухомого майна.
Державна реєстрація права власності на но-

восформовану земельну ділянку, отриману у результаті «приватизації».
Перш за все, слід звернути увагу, що державна
реєстрація права власності на новосформовану земельну ділянку проводиться після реєстрації такої земельної ділянки в Державному земельному кадастрі.
Державна реєстрація права власності на земельну
ділянку проводиться реєстраційною службою за місцезнаходженням такої ділянки.
Водночас заявник може як самостійно подати
необхідні документи до реєстраційної служби, так і
«передати» такі документи через органи земельних
ресурсів, які вносили відомості про земельну ділянку
до Державного земельного кадастру.
Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:
• заява про державну реєстрацію;
• копія документу, що посвідчує особу заявника;
• копія реєстраційного номера облікової картки
платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли
особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила
про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
• документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного
мита);
• рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
надання її у власність.

Зміна цільового призначення
земельної ділянки приватної власності
лю, зміни цільового призначення землі, впорядковують земельні відносини у межах населених
пунктів та за їх межами. Розповідь про зміни, які
торкаються інтересів мешканців Вишгорода.
иття триває, в суспільстві відбуваються
певні зміни — виникають підстави, які зумовлюють власників землі змінювати її цільове призначення.
Хтось має у власності земельну ділянку для
ведення особистого селянського господарства, а хоче побудуватися, бо сім’я зросла і
таке інше. Можливість такого будівництва передбачена Генеральним планом міста, а сусіди
вже змінили цільове призначення землі та збудували житлові будинки.
Інші бажають змінити цільове призначення
землі, яка перебуває у них у власності, для ведення комерційної діяльності тощо.
Тож зміни до земельного законодавства,
які регулюють вказані відносини, — дуже доречні і значно спростили процедуру.
Так, статтю 20 Земельного кодексу України доповнено абзацом третім частини третьої:
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на
замовлення власника земельної ділянки і до-

Ж

зволу органу місцевого самоврядування на таку розробку не потрібно.
Землевласнику на території Вишгородської міської ради відтепер не потрібно отримувати від міської
ради дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, а перед цим ще й документи щодо встановлених
обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів на використання земельної ділянки тощо.
Достатньо лише залучити відповідного суб’єкта
господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом, для розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Строк розроблення проекту обумовлюється угодою з
указаним суб’єктом господарювання.
Розроблений проект землеустрою в подальшому
подається на затвердження до Вишгородської міської
ради.
Єдина можлива підстава для відмови міської ради
у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки — невідповідність проекту містобудівній документації (Генеральному плану міста
тощо).
Громадянин, за законом, може у разі незгоди з
прийнятим рішенням оскаржити такі дії органу місцевого самоврядування в судовому порядку.
Далі буде
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Люди в білих халатах

Вишгород

До 40-річчя Вишгородського району та 30-річчя Вишгородської центральної районної лікарні

Династії медиків
Наталя ШИЛАН,
заступник головного лікаря
Вишгородської ЦРЛ
На Вишгородщині працювали й
працюють у медицині цілими династіями. Це відомі не лише у місті, а й у
районі — та й по всій Україні — фахівці, чудові люди, колеги, сусіди. яких
шанували й шанують. Яким довіряють
своє здоров’я й життя тисячі пацієнтів.
Григорій Власович ДОРОШ був головним лікарем району з 1983 по 2001 р.,
його дружина Тамара Павлівна (лікарлаборант) — з 1983 по 2002 р. завідувала клініко-діагностичною лабораторією
(КДЛ) ВЦРЛ.
Лікар-акушер-гінеколог,
кандидат
медичних наук Віктор Олександрович
РЕШЕТНЯК працював у Вишгородській
ЦРЛ з 1983 по 2006 р., а з 2002 по 2006
рік очолював медицину району. Його
дружина Зоя Яківна була старшим фельдшером відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги ВЦРЛ з 1983
по 2006 р.
Завідував хірургічним відділенням
ВЦРЛ із 1984 по 2008 р. лікар-хірург Леонід Якович ШНАЙДЕР. Любов Іванівна, його дружина, з 1984 по 2005 р.
працювала лікарем-педіатром у дитячій
поліклініці.
Борис Іванович ШЕВЧУК — лікар-інфекціоніст (з 1984 по 1999 р.), працював
у ВЦРЛ разом із дружиною Віліною Іванівною — лікарем-лаборантом (з 1984
по 2000 р.).
Із 1990 року працювали в лікарні
В’ячеслав Григорович СКРИННИК (лікар відділення швидкої та невідкладної
медичної допомоги до 2012 р.) та його
дружина Марія Романівна МЕДВЕДЕНКО — лікар-педіатр-неонатолог (до 2002
р.).
Із 1984 по 2002 р. завідуючим поліклінічним відділенням, а потім — лікаремфізіотерапевтом ВЦРЛ був Володимир
Миколайович ОПАНАСЮК. Алла Йосипівна, його дружина, — з 1983 по 1997
р. працювала лікарем-акушером-гінекологом.
Віра Якимівна ФЕДОРЕНКО працювала лікарем-педіатром з 1984 по 1994
р., а її син Олег Дмитрович (лікар з ультразвукової діагностики) та його дружина
Наталія Іванівна (лікар-педіатр) на трудовому посту — дотепер.
Лікарем-рентгенологом у Вишгородській лікарні працював із 1975 р. Леонід
Петрович ТИМЧЕНКО (помер) — зі своєю дружиною, Маргаритою Пилипів-

ною ЛЕВЧУК — лікарем-офтальмологом
поліклініки (з 1975 — дотепер).
Родина СТАРИКІВ працювала у лікарні тривалий час: з 1984 по 2004 р.
— Віктор Миколайович (помер), лікар
відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги, з 1983 по 2010 р. —
його дружина, лікар-педіатр Ольга Григорівна, завідуюча дитячим відділенням
стаціонару, а потім — лікар відділення
швидкої допомоги, а їхній син Олександр Вікторович — водій відділення
швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Із 1983 року по теперішній час працює
лікарем-хірургом Михайло Федорович
РОСЬ, а його дружина Людмила Антонівна (померла) з 1984 по 2010 р. працювала у Пірнівській амбулаторії — педіатром, а пізніше — головним лікарем.
Із 1975-го працюють у районні й медицині ХАРИТОНЧУКИ: Микола Іванович
(лікарем-ортопедом-травматологом) та
його дружина Галина Терентіївна — головним лікарем, а нині — завідуючою Демидівської амбулаторії.
Олександр Миколайович ВОЗНЮК
лікар-невропатолог з 1975 р., його дружина Олександра Яківна була лікаремпедіатром з 1984 по 1997 р.
Рентгенологічним відділенням з 1985
р. завідує лікар-рентгенолог Андрій Іванович ХОМЯК, а його дружина Катерина Петрівна з 1988 р. — лікар-кардіолог
поліклініки.
Терапевтичним відділенням Вишгородської ЦРЛ з 1985 по 2011 р. завідував
лікар-терапевт Микола Семенович ВІТЧЕНКО, а його дружина Ірина Олександрівна з 1986 по 2005 р. працювала
лікарем-педіатром дитячого відділення.
Серік Алієвич ОСПАНОВ працює у
Вишгороді лікарем-отоларингологом із
1988 р., його дружина — лікар-офтальмолог Ніна Петрівна завідує поліклінічним відділенням ВЦРЛ з 1997 р., їхній син
Руслан Серікович — лікар-офтальмолог
Вишгородської поліклініки з 2006 р.
Із 1990 р. працює лікарем-ендоскопістом Віктор Петрович ПАВЛЕНКО (із
2007-го він очолив Вишгородську ЦРЛ),
його дружина Світлана Василівна працювала у ВЦРЛ лікарем-терапевтом з
1990 по 2010 р., його брат Олександр
Петрович з 1988 р. — фельдшер відділення швидкої та невідкладної медичної
допомоги (нині — станція екстреної медичної допомоги).
Анатолій Антонович НОВАК з 1978
р. — лікар відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги, його дружина Лариса Василівна з 1984 по 1994 р.

Перші медики районної лікарні — молоді, енергійні, завзяті

Літопис медицини району

працювала лікаремтерапевтом поліклініки, лікарем-лаборантом, терапевтом
профвідділення поліклініки.
Із 1984 р. лікар-кардіолог
ВЦРЛ — Олександр
Леонідович
ГЛУГОВСЬКИЙ, а лікарпедіатр з 1990 р. —
його дружина Леся
Орестівна.
Анатолій Олександрович КАТУРГА
з 1988 р. — лікар-ор- З гарним настроєм і працюється добре
топед-травматолог,
його дружина Ірина
Людмила Володимирівна КАЗІМКА,
Василівна КАТУРГА з 1987 р. — лікар- дочка Ніни Юхимівни, сестри-господаракушер-гінеколог. Обидва — у Вишго- ки хірургічного відділення з 1983 р.
родській ЦРЛ, де із 2003 по 2012 праІз 1984 р. сестрою-господаркою відцювала лікарем-рентгенологом й їхня ділення ШД працює Галина Петрівна
невістка Ірина Миколаївна.
ГРИЩЕНКО, із того ж року медсестрою
Лікарем з ультразвукової діагностики поліклініки — її дочка Світлана Борисівз 1984 по 2011 р. був Володимир Бори- на (із 1 січня 2013-го — головна медсесович КАЗМІРЧУК, його дружина Гали- стра центру сімейної медицини).
на Дмитрівна КАЗМІРЧУК з 1983 р. по
Мама — Зінаїда Григорівна НАЗАсьогодні лікар-терапевт Вишгородської РОВА — в медицині із 1973-го (у Вишгополіклініки.
роді була старшою медсестрою фізіотеІз 1984 по 1989 р. Володимир Ми- рапії, головною медсестрою лікарні, нині
колайович СЕРБІН працював лікарем- — медсестра фізіотерапевтичного віданестезіологом ВЦРЛ. Із 1983-го аку- ділення). Її донька — Наталія Володишерсько-гінекологічним
відділенням мирівна ВІННІЧЕНКО — лікар-терапевт
лікарні завідує лікар-акушер-гінеколог сімейної медицини, працює у ВишгородЛариса Василівна ТОЦЬКА.Їхній син ській поліклініці з 2000 р.
Андрій Володимирович Сербін — ліІз 1968 р. розпочався медичний стаж
кар-акушер-гінеколог із 2004 року.
Лідії Василівни ПИРОЖЕНКО. ДільЗаступником головного лікаря з ди- нична медсестра, із 1989-го — старша
тинства та пологодопомоги з 1984 р. медсестра поліклініки, нині — головна
працює лікар-педіатр Тамара Петрівна медсестра лікарні. Із 1997-го масажисМАКАРЕНКО. Її син Олександр Михай- том працює її донька Алла Станіславівлович — лікар-стоматолог вишгород- на КОЖАКІНА, а з 2002-го операційною
ської стоматполіклініки (з 2006 р.).
сестрою та медсестрою кабінету ендосВалентина Вікторівна СУПРУН із копії — невістка — Людмила Петрівна
1985 — стоматолог, з 2005 — головний ПИРОЖЕНКО.
лікар Вишгородської стоматологічної
Старша медсестра хірургічного віддіполіклініки. Світлана Юріївна В’ЯЛА, лення ВЦРЛ Любов Миколаївна ПИШїї дочка, працює там же лікарем-стома- НА працює з 1983-го, її донька, Ірина
тологом із 2002 р. Глава родини Юрій Олександрівна КОРОЛЕНКО, лікар каОлексійович СУПРУН був першим зав. бінету ЛФК з 2006-го.
хірургічним відділенням ВЦРЛ у 1983У поліклініці працюють мама, Лідія
1984 рр.
Миколаївна КОВАЛЬ (із 1992 р. медреНа медичну стежку Світлани Сте- єстратор дитячої реєстратури) та донька,
панівни ТРИГУБ, яка з 1984 по 2010 рік лікар-дерматолог Олена Володимирівпрацювала медсестрою пункту перели- на ШАЧКОВСЬКА (із 1997 р.).
вання крові, головною медсестрою лікарФельдшер-лаборант
клініко-діані, медсестрою відділення переливання гностичної лабораторії Тетяна Іванівна
крові ВЦРЛ, із 2010-го стала її племінни- ВОЗНЮК (працює з 1983-го) виростила
ця — ст. медсестра дитячого відділення доньку — лікаря-терапевта (Катерина
лікарні Світлана Петрівна РАЖИК.
Іванівна ВОЗНЮК працює у Вишгороді
Із 2002 р. — медсестра терапії ВЦРЛ з 2011 р.).
Із 1993 р. в Демидівській амбулаторії
працює подружжя лікарів-стоматологів
ПЕДЬКІВ — Станіслав Іванович і Таміла Миколаївна. Їхній племінник Іван
Борисович Педько з 2008 року — лікарстоматолог Вишгородської стоматологічної поліклініки.
Головним лікарем Нижчедубечанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ) з 2000 р. працює Ігор Володимирович ТЕРЕНТЬЄВ,
головним лікарем Жукинської амбулаторії з 2001 по 2010 р. була його дружина
Тетяна Василівна (померла).
У Пірнівській дільничній лікарні головним лікарем до 1998 р. був лікар-хірург
Михайло Леонтійович БОРИСЕВИЧ, із
1957 р. по сьогодні там працює фельдшером-лаборантом його дружина Марія
Василівна. Їхні сини — лікарі-терапевти
сімейної медицини: Олександр Михайлович — головний лікар Пірнівської амбулаторії ЗПСМ з 2011 р., Михайло Михайлович — завідуючий терапевтичного
відділення Вишгородської ЦРЛ з 2011-го
(з 2007 р. завідував приймальним відділенням ВЦРЛ).
Далі — на стор. 15
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2+2
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Х/ф «Чаклунка»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Підсумки тижня
09:30 221. Екстрений
виклик. Тиждень
10:10 Т/с «Маруся»
11:45 Шеф-кухар країни
12:35 Право на захист
12:55, 15:50, 18:55, 21:20
Діловий світ
13:00, 15:20, 20:55 Офіційна
хроніка
13:10 Енергоблок
13:15 Темний силует
13:30 Довга дорога у дюнах
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:30 Euronews
15:45 Наука
16:00 Х/ф «Визволення».
17:35 Т/с «Соло для
пістолета з оркестром»
18:45 Агро-News
19:15 Сільрада
19:35, 21:30 Криве дзеркало
21:00 Підсумки дня
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:00, 19:30 ТСН

06:00, 16:00 Цей
дивовижний світ
06:30, 08:30 Світ за
тиждень
07:00 Ранкове espresso
09:00 Романови.
Занепад Російської
імперії
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Зіркові матеріодиначки
12:15 Вбивство Джона
Кеннеді
14:00 Дикі коні острова
Сейбл
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Світські хроніки
16:50 Алло, лікарю!
17:45 Реальні історії
18:50, 21:25 Економічний
пульс
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 І ти, Брут?!
Всесвітня історія зрад
21:35 Ірина Родніна
22:40 Неймовірні
подорожі
23:40 Птахи без меж
00:45 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Х/ф «За
сімейними
обставинами»
11:50 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
12:55, 18:10 Т/с
«Острів непотрібних
людей»
14:35 Т/с «Страховий
випадок»
16:25 Жди меня
20:00 Подробиці
20:35 Т/с «Господарка
тайги-2»
23:15 Т/с «Німий»

07:15 Т/с «Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
08:00, 09:05 Т/с
07:50 Факти тижня з
«Жіночі мрії про далекі
Оксаною Соколовою
краї»
(повтор)
08:45 Факти. Ранок
10:10, 17:10 Т/с
09:15, 19:15
«Роксолана»
Надзвичайні новини з
12:05 Х/ф «Покровські Костянтином Стогнієм
ворота»
10:00 Х/ф «Живий чи
мертвий»
15:00 Сімейні
11:30 Т/с «Кодекс
мелодрами-2
честі»
16:10 Простошоу з
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поЮрієм Горбуновим
українськи
16:45, 23:15 ТСН.
13:15, 21:50 Т/с
Особливе
«Прокурорська
20:00, 21:05 Х/ф
перевірка»
14:15 Х/ф «Місія
«Вероніка: втрачене
нездійсненна-2»
щастя»
16:30 Х/ф «Місія
22:10 Гроші
нездійсненна-3»
23:40 Т/с «Незабутнє» 18:45 Факти. Вечір
20:00 Т/с «ДАІшники»
00:40 Х/ф «Поїзд до
22:50 Свобода слова з
Дарджилінга»
Андрієм Куликовим

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:50, 17:15
Т/с «Слід»
09:50 Т/с «Дикий-3»
10:50, 20:00 Т/с
«Кордон слідчого
Савельєва»
11:50 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
22:00 Х/ф «Мумія»
00:10 Х/ф «Агент
Джонні Інгліш»

07:15, 18:20
Неймовірна правда
07.25 Музика
Профілактика до 14.00 про зірок
08:55 Х/ф «Любов не
14.00 Прогулянки
ділиться на два»
містом
12:40 МастерШеф
15.00, 17.00, 19.00,
15:55 Усе буде добре!
21.00, 23.00, 00.25
18:00, 22:00 ВікнаСТН
Новини
15.10 Т/с «Таємниця 20:00 Слідство ведуть
старого мосту»
екстрасенси
16.10 У центрі уваги
21:00 Т/с «Самара»
16.50, 19.20, 23.20
22:25 Детектор
брехні-3
Міська варта
23:20 Битва
17.25, 22.00, 00.50
Тимчасово доступний екстрасенсів
00:20 Т/с «Доктор
18.25 Якісне життя
Хаус»
19.30 Столиця
06.00 Мультляндія

порятунку
23.25 Небокрай
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07:20 Будмайданчик
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Х/ф «Чаклунка»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 15:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
09:45 Секрети успіху з Н.
Городенською
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 Т/с «Москва»
12:35 Крок до зірок
13:15, 15:45, 18:45, 21:20
Діловий світ
13:25 Хай щастить
13:50 Х/ф «Довга дорога
в дюнах»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:25 Euronews
15:40 Наука
16:00 Х/ф «Визволення»
17:30 Т/с «Соло для
пістолета з оркестром»
19:00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19:50 Криве дзеркало
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 06:35 М/ф
Червоні Шапочки
07:00, 19:30 ТСН
07:55 Т/с «Весна у
грудні»
08:55 Т/с «Жіночі мрії
про далекі краї»
10:00, 17:10 Т/с
«Роксолана»
11:55, 12:55, 20:00,
21:05 Х/ф «Вероніка:
втрачене щастя»
14:00 Не бреши мені-3
15:00 Сімейні
мелодрами-2
16:10 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45, 23:15 ТСН.
Особливе
22:10 Українські
сенсації
23:40 Т/с «Незабутнє»
00:40 Х/ф
«Природжені вбивці»

06:00, 16:00 Цей
дивовижний світ
06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 20:00 І ти,
Брут?! Всесвітня
історія зрад
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Ірина Родніна
12:15 Реальні історії
14:00, 22:40
Неймовірні подорожі
15:30 УкраїнаЄвропа: маятник
Фуко
17:45 Соціальний
статус: ваша пенсія
19:00 В гостях у Д.
Гордона
21:35 НЛО. Підводні
прибульці
23:40 Аутсайдери
Африки
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,

07:00, 17:00, 19:00

09:00, 12:00, 18:00

Події

07:15 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
07:50 Екстрений
виклик
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 16:50 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
11:45 Т/с «Кодекс
честі»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:10 Т/с «Група
«Zeta»-2»
14:00, 21:55 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
15:05, 20:00 Т/с
«ДАІшники»
18:45 Факти. Вечір
22:55 Х/ф «Чорний
яструб»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:40, 23:25
Бізнес-час
07:15 Автопілот-новини
07:30, 08:40 Трансмісіяновини
07:35 Ранок із зіркою
08:15, 08:50 Хроніка тижня
08:30 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10 5 елемент
10:15 Велика політика
11:15 Час: підсумки тижня з Т.
Даниленко
12:15 Машина часу
15:15 Мамина школа
16:10 Вікно в Європу
16:45 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Податковий щоденник
23:30 Crime news

06:00
СоюзМультфільм
07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Убойне відео
09:00 Нереальні
історії
09:40 Ульотне відео
по-російськи
10:00 Х/ф «Чорний
грім»
11:55 Х/ф «Зламана
стріла»
14:00 Т/с «Стріляючі
гори»
18:15 Т/с «Брати»
20:10, 21:40 Шалене
відео по-українськи
20:35 Помста
природи
23:05 Х/ф «Мегазмія»
00:55 Х/ф «Релікт»

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:00 Х/ф «Павутина
Шарлоти»
10:40 Х/ф «Статський
радник»
13:00 Пороблено в
Україні
14:50, 18:00 Звана
вечеря
15:50 КВН
19:00 Шопінг монстри
20:00 Бійцівський
клуб
21:00 Розсміши
коміка
21:50 Х/ф «Смокінг»
23:45 Х/ф «Дівчина
мого найкращого
друга»
01:25 Нічне життя

Високошвидкісний Інтернет МТМ
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21.25 Служба

06:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Морські
дияволи»
19:25 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Чужий
район»
23:30 Битва за Північ
00:25 Дикий світ

06:45, 07:40, 08:45
Підйом
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф «Сирота
казанська»
10:50 Т/с «Татусеві
дочки»
13:30, 14:30 Kіds’ Tіme
13:35 М/с «Злюки
бобри»
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:50, 21:55 Т/с
«Світлофор»
16:55 Т/с «Кадетство»
17:55, 20:50 Т/с
«Вороніни»
19:50 Т/с «Не плач за
мною, Аргентино!»
23:00 Т/с «Школа»
00:05 Т/с «Щоденники
вампіра»
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09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 Доброго ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово!
11:00Модний вирок
12:15 Час обідати!
12:50 Доброго
здоров’ячка!
14:00 Інші новини
14:25, 18:40
Зрозуміти. Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00 Ти не один
16:25 Дешево та
сердито
17:05 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:10 Давай
одружимося!
20:05 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Грак»
23:20 Вечірній Ургант

06:00 Легенди
карного розшуку
06:35 Х/ф «Акція»
08:05 Агенти впливу
09:00 Православні
святі
10:50 Павутиння-6
14:40 Т/с «Сліпий-2»
18:30 Випадковий
свідок
19:00, 23:45 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Останній
мисливець»

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся – як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55 Твою маму!
13:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Це любов-2
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 21:35 Одна за всіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Вісімдесяті»
23:00 Дурнєв+1
23:25 Анекдоти

06:00, 11:30 Школа
виживання
06:50, 13:20 Таємниці
науки
07:40 Таємні знаки
09:20 Слідчі та
екстрасенси
09:50 Африка
10:40 Мисливці на
акул
12:20 Мегазаводи
14:10, 23:10 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні
дива
15:50 Цікаві секрети
18:30 Містична
Україна
19:30 Шукачі
20:30 Дрезден.
Хроніка трагедії
21:30 Південь Тихого
океану
00:00 Смартшоу
00:30 Покер

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін та партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква.
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х. Слідство
триває
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Будинок біля
великої річки»
18:30 На добраніч,
малята!
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Таємниці
слідства-12»
21:20 Остання справа
майора Проніна
22:20 Дівчата
22:55 Вісті+
23:20 Х/ф «Довге вітання
та швидке прощання»
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06.00,11.35
Мультляндія
07.25 Музика
08.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00,
00.25 СТН
08.45,19.25 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 23.25
Громадська
приймальня
15.10 Гаряча лінія
«102»
15.40 Зроблено в
Києві
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20
Міська варта
17.25, 22.00
Тимчасово доступний
18.25 Служба
порятунку
20.00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
21.25 Київські історії

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
Новини
07:20 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
07:10, 07:35, 08:10,
Україною
17:00 Сьогодні
08:35 Ранок з
09:20, 12:50, 17:15
08:20 Їдьмо, поїмо!
ІНТЕРом
08:50 До суду
Т/с «Слід»
09:55 Суд присяжних
09:10, 20:55 Т/с
09:50, 20:00 Т/с
12:35 Т/с «Подружжя»
«Господарка тайги-2» «Кордон слідчого
13:30, 16:30 Огляд.
11:50 Слідство
Савельєва»
Надзвичайна подія
вели... з Леонідом
11:50 Нехай говорять 14:25 Прокурорська
Каневським
перевірка
14:25, 22:00 Т/с
15:40 Говоримо і
12:55, 18:10 Т/с
«Подружжя»
показуємо
«Острів непотрібних
15:20 Щиросерде
17:30 Т/с «Морські
людей»
дияволи»
зізнання
14:45 Судові справи
16:00 Критична точка 19:25 Т/с «Самотній
15:25 Сімейний суд
вовк»
18:00 Т/с «Нерівний
21:15 Сьогодні.
16:15 Т/с «На сонячній
шлюб»
Підсумки
стороні вулиці»
21:35 Т/с «Чужий
19:20 Говорить
20:00 Подробиці
район»
Україна
23:15 Х/ф
23:30 Головна дорога
23:50 Т/с «Грімм»
«Весьєгонська
00:05 Квартирне
00:50 Х/ф «Мумія»
питання
вовчиця»

вампіра»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:40,
23:25 Бізнес-час
07:15 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:20 Новини
Київщини
09:15, 13:35, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:10 Трансмісія
17:25 Особливий
погляд
18:15 Енергонагляд
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 Crime news

07:00 Х/ф «34-й
швидкий»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Терміново
в номер-3»
11:45 Т/с «Детективи»
12:50 Т/с «Російські
ліки»
14:55, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «1942»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Янголи
апокаліпсиса»

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся – як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с
«Даша-дослідниця»
08:00 Мультик з
Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Це любов-2
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 21:35 Одна за
всіх
19:50, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті-2»
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Анекдоти

06:00, 15:55 Усе буде

06:45, 07:40, 08:45

добре!

Підйом

07:50, 18:20

07:30, 08:30 Репортер

Неймовірна правда
про зірок
09:20 Зіркове життя
10:10 Х/ф «Не
підганяй кохання»

09:00, 19:50 Т/с
«Не плач за мною,
Аргентино!»
10:05, 16:55 Т/с
«Кадетство»
13:20, 14:30 Kіds’ Tіme

12:20 МастерШеф

13:25 М/с «Злюки

18:00, 22:00 Вікна-

бобри»

Новини

14:45, 15:45 Teen Tіme

20:00 Слідство ведуть 14:50 Т/с «Друзі»
екстрасенси
21:00 Т/с «Самара»
22:25 Кохана, ми
вбиваємо дітей
00:20 Т/с «Доктор
Хаус»

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 Доброго ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово!
11:00, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати!
12:50 Доброго
здоров’ячка!
14:00 Інші новини
14:25, 18:40
Зрозуміти. Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00 Ти не один
16:25 Дешево та
сердито
17:05 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:10 Давай
одружимося!
20:05 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Грак»
23:20 Вечірній Ургант
00:00 Нічні новини

15:50, 21:55 Т/с
«Світлофор»
17:55, 20:50 Т/с
«Вороніни»
23:00 Т/с «Школа»
00:05 Т/с «Щоденники

2+2

06:00
СоюзМультфільм
07:20 М/с «Годзілла
08:15 Убойне відео
09:00 Нереальні
історії
09:40, 20:10 Шалене
відео по-українськи
10:45 Помста
природи
11:25 Дорожні війни
12:00, 18:15 Т/с
«Брати»
14:00 Т/с
«Солдати-12»
16:00 Т/с «Команда
Че»
20:35 ДжеДАІ
21:00 Знай наших
21:25 ЛЧ УЄФА.
Селтік - Ювентус
23:40 Про Лігу
Чемпіонів
01:00 ЛЧ УЄФА.
Валенсія - ПСЖ

06:00, 11:30 Школа
виживання
06:50, 13:20 Таємниці
науки
07:40, 17:40 Таємні
знаки
09:20 Слідчі та
екстрасенси
09:50 Африка
10:40 Мисливці на
акул
12:20 Мегазаводи
14:10, 23:10 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні
дива
15:50, 20:10 Шукачі
16:50 Д/ф «ГАЗ»
18:30 Таємнича Росія
19:20 Україна: забута
історія
20:30 Гаряче літо 68
року
21:30 Південь Тихого
океану
00:00 Смартшоу

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
10:00 Жіноча ліга
10:50, 00:15
Х/ф «Жандарм і
жандарметки»
12:45 Добрий вечір,
тварини
13:40, 17:10 Дім на
заздрість усім
14:35, 19:00 Шопінг
монстри
15:25, 18:00 Звана
вечеря
16:15 Орел і Решка
20:00 Бійцівський
клуб
21:00 Розсміши
коміка
21:50 Штучки
23:20 Вечір. Паша.
Зорі
01:50 Нічне життя

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Будинок біля
великої річки»
18:30 На добраніч,
малята!
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Таємниці
слідства-12»
21:20 Спеціальний
кореспондент
22:25 Кузькина мать
23:25 Вісті+
23:50 Чесний детектив
00:25 Х/ф «Листя трави»
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07:15 Заголовки
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Х/ф «Чаклунка»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05 Околиця
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:20 Т/с «Маруся»
11:45 Т/с «Москва»
12:40, 15:45, 19:50, 21:20
Діловий світ
12:50 Українська пісня
13:25 Книга.ua
13:45 Х/ф «Довга дорога в
дюнах»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20, 20:55 Офіційна хроніка
15:25 Euronews
15:40 Наука
15:50 Концертна програма І.
Поповича
16:20 Х/ф «Визволення»
17:25 Т/с «Соло для пістолета
з оркестром»
18:10 Біатлон. ЧС.
Індивідуальна гонка (жінки)
20:10 Жарт з Ю. Гальцевим
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:30 Криве дзеркало
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 06:35 М/ф
«Червоні Шапочки»
07:00, 19:30 ТСН
07:55 Т/с «Весна у
грудні»
08:55 Т/с «Жіночі мрії
про далекі краї»
10:00, 17:10 Т/с
«Роксолана»
12:00, 12:55, 20:00,
21:05 Х/ф «Вероніка:
втрачене щастя»
14:00 Не бреши мені-3
15:00 Сімейні
мелодрами-2
16:10 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45, 23:15 ТСН.
Особливе
22:10 Табу з Миколою
Вереснем
23:40 Т/с «Незабутнє»
00:40 Х/ф «Південний
Централ»

07:10 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
07:55 Несекретні
файли
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 16:50 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
11:55 Т/с «Кодекс
честі»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Група
«Zeta»-2»
13:50, 21:45 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:55 Т/с «ДАІшники»
18:45 Факти. Вечір
20:00 Т/с «Бомбило»
22:45 Х/ф «Північна
країна»

06.00,11.35
Мультляндія
07.25 Музика
08.00, 09.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 00.25 СТН
9.25, 19.25 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 23.25
Громадська
приймальня
15.10, 20.00 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 23.20
Міська варта
17.25 Тимчасово
доступний
18.25 Київські історії
21.25 Служба
порятунку
22.00, 00.50 «Київське
Віче»

05:00 Профілактика

06:40, 07:40, 08:45
Підйом
12:00 ВусоЛапоХвіст 07:30, 08:30, 19:00
Репортер
12:25 МастерШеф
09:00, 19:50 Т/с
15:55 Усе буде добре! «Не плач за мною,
Аргентино!»
10:05, 16:55 Т/с
18:00, 22:00 Вікна«Кадетство»
Новини
11:05 Т/с «Татусеві
дочки»
18:20 Неймовірна
13:20, 14:35 Kіds’ Tіme
13:25 М/с «Злюки
правда про зірок
бобри»
20:00 Слідство ведуть 13:50 М/с «Котпес»
14:45, 15:45 Teen Tіme
екстрасенси
14:50 Т/с «Друзі»
15:50, 21:55 Т/с
21:00 Т/с «Самара»
«Світлофор»
17:55, 20:50 Т/с
22:25 Хата на тата
«Вороніни»
23:00 Т/с «Школа»
00:10 Т/с «Доктор
00:05 Т/с «Щоденники
вампіра-2»
Хаус»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:15 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:40 Трансмісіяновини
08:25 Трансмісія-тест
08:45 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
23:30 Crime news

06:00 Профілактика
12:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
14:00, 22:40
Неймовірні подорожі
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Ронін
16:00 Цей
дивовижний світ
16:50 Алло, лікарю!
17:45 Реальні історії
18:50, 21:25
Економічний пульс
19:00 В гостях у Д.
Гордона
20:00 І ти, Брут?!
Всесвітня історія зрад
21:35 Самотній батько
бажає познайомитись
23:40 Останні
мустанги Європи
00:45 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 20:35 Т/с
«Господарка тайги-2»
11:50 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2
12:55, 18:10 Т/с
«Острів непотрібних
людей»
14:45 Судові справи
15:25 Сімейний суд
16:20 Т/с « На
сонячній стороні
вулиці»
20:00 Подробиці
23:15 Х/ф
«Вторгнення»
01:10 Парк
автомобільного
періоду

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:50, 17:15,
21:00 Т/с «Слід»
09:50, 20:00 Т/с
«Кордон слідчого
Савельєва»
11:50 Нехай говорять
14:25 Т/с «Подружжя»
15:20 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
21:30 ЛЧ УЄФА.
Шахтар - Борусія
23:50 Т/с «Грімм»
00:45 Х/ф «Морпехи»

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Диво техніки
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Морські
дияволи»
19:25 Т/с «Самотній
вовк»
21:10 Сьогодні.
Підсумки
21:30 ЛЧ УЄФА. Реал
- Манчестер Юнайтед
23:40 ЛЧ УЄФА. Огляд
00:10 Х/ф «Ден»

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Доброго ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово!
11:00, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати!
12:50 Доброго
здоров’ячка!
14:00 Інші новини
14:25, 18:40 Зрозуміти.
Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00, 01:55 Ти не один
16:25 Дешево та
сердито
17:05, 02:20 Т/с
«Нерівний шлюб»
19:10, 03:05 Давай
одружимося!
20:05, 01:05 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Пристрасті
за Чапаєм»
23:20 Вечірній Ургант

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся – як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Це любов-2
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 21:35 Одна за всіх
19:50, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті-2»
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Анекдоти
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Заголовки
07:20 Будмайданчик
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Х/ф «Чаклунка»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 15:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 Караоке для дорослих
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 Т/с «Москва»
12:30 Про головне
12:45, 15:45, 17:50, 21:20
Діловий світ
12:55 Х/ф «Визволення»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:25 Euronews
15:40 Наука
15:55 Українська пісня до Дня
закоханих
18:10 Біатлон. ЧС.
Індивідуальна гонка (чоловіки)
19:55 М. Поплавський
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 06:35 М/ф
«Червоні Шапочки»
07:00, 19:30 ТСН:
07:55 Т/с «Весна у
грудні»
08:55 Т/с «Жіночі мрії
про далекі краї»
10:00, 17:10 Т/с
«Роксолана»
11:55, 12:55, 20:00,
21:00 Х/ф «Вероніка:
втрачене щастя»
14:00 Не бреши мені-3
15:00 Сімейні
мелодрами-2
16:10 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45, 23:05 ТСН.
Особливе
22:00 Моя хата скраю
23:30 Т/с «Незабутнє»
00:25 Х/ф «Крабат,
учень чаклуна»

06:00, 16:00 Цей
дивовижний світ
06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут?!
Всесвітня історія зрад
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Самотній батько
бажає познайомитись
12:15 Реальні історії
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Щоденник для
батьків
17:45 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
19:00 В гостях у Д.
Гордона
21:35 Олександр
Збруєв
23:40 Грізлі
00:45 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,

07:15 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
07:55 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 17:00 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:00 Т/с «Кодекс
честі»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:20 Т/с «Група
«Zeta»-2»
14:15, 21:45 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
15:15, 20:00 Т/с
«Бомбило»
18:45 Факти. Вечір
22:45 Х/ф «Мільйонер
із нетрів»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Новини
Події
07:10, 07:35, 08:10,
07:20 Ранок з
08:35 Ранок з
Україною
ІНТЕРом
09:20, 12:50, 17:15
Т/с «Слід»
09:10, 20:35 Т/с
09:50 Т/с «Кордон
«Господарка тайги-2»
слідчого Савельєва»
11:50 Слідство
11:50 Нехай говорять
вели... з Леонідом
14:25, 23:00 Т/с
Каневським-2
«Подружжя»
15:20 Щиросерде
12:55, 18:10 Т/с
зізнання
«Острів непотрібних
16:00 Критична точка
людей»
18:00 Т/с «Нерівний
14:45 Судові справи
шлюб»
15:25 Сімейний суд
19:20 Говорить
16:20 Т/с «На сонячній Україна
20:00 Т/с «Кордон
стороні вулиці»
слідчого Савельєва»
20:00 Подробиці
22:00 Д/с «1941»
23:15 Х/ф «Секс у
23:50 Т/с «Грімм»
00:45 Х/ф «DOOM»
великому місті»
09:00, 12:00, 18:00

06:55 Х/ф «Дайте
книгу скарг»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
09:55 Т/с «Терміново
у номер-3»
11:50 Т/с «Детективи»
12:50 Т/с «Російські
ліки»
14:55, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «1942»
21:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:40 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Зіткнення»

06:00
СоюзМультфільм
07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Убойне відео
09:00 Нереальні
історії
09:40, 20:10 Шалене
відео по-українськи
10:45 ДжеДАІ
11:25 Дорожні війни
12:00, 18:15 Т/с
«Брати»
14:00 Т/с
«Солдати-12»
16:00 Т/с «Команда
Че»
20:35 Облом UA
21:00 Хулігани
21:25 Х/ф «Чорний
пес»
23:20 Х/ф
«Смертельний
постріл»

06:00, 11:30 Школа
виживання
06:50, 13:20 Таємниці
науки
07:40, 17:40 Таємні
знаки
09:20 Слідчі та
екстрасенси
09:50, 21:30 Південь
Тихого океану
10:40 Мисливці на
акул
12:20 Мегазаводи
14:10, 23:10 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні
дива
15:50, 19:30 Шукачі
16:50 Дрезден.
Хроніка трагедії
18:30 Таємнича Росія
20:30 ГАЗ
00:00 Смартшоу
00:30 Покер

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
10:10 Жіноча ліга
11:00, 00:15 Х/ф
«Високий блондин у
чорному черевику»
12:45 Добрий вечір,
тварини
13:40, 17:10 Дім на
заздрість усім
14:35, 19:00 Шопінг
монстри
15:25, 18:00 Звана
вечеря
16:15 Орел і Решка
20:00 Бійцівський
клуб
21:00 Розсміши
коміка
21:50 Штучки
23:20 Вечір. Паша.
Зорі.
01:50 Нічне життя

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Будинок біля
великої річки»
18:30 На добраніч,
малята!
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Таємниці
слідства-12»
21:20 Три капітани
23:10 Вісті+
23:35 Х/ф «Прямий
контакт»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
Підйом
добре!
14:00, 15:00, 16:00,
07:30, 08:30, 19:00
07:40, 18:20
17:00, 18:00, 19:00,
Репортер
20:00, 21:00, 22:00,
Неймовірна правда
09:00, 19:50 Т/с
23:00 Час новин
про зірок
07:10, 08:15, 22:40,
«Не плач за мною,
09:10 Зіркове життя. Аргентино!»
23:25 Бізнес-час
07:15 АвтопілотЗіркові схуднення
10:05, 16:55 Т/с
новини
«Кадетство»
10:05 Кохана, ми
07:30 Ранок із зіркою
11:05 Т/с «Татусеві
07:55, 08:45
вбиваємо дітей
Трансмісія-новини
дочки»
12:00 МастерШеф
13:20, 14:35 Kіds’ Tіme 08:35 Огляд преси
18:00, 22:00 Вікна09:15, 13:10, 14:15,
13:25 М/с «Котпес»
15:15 5 елемент
Новини
14:45, 15:45 Teen Tіme 10:30, 11:10, 12:10,
20:00 Слідство ведуть 14:50 Т/с «Друзі»
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
екстрасенси
15:50, 21:55 Т/с
16:10 У кабінетах
«Світлофор»
21:00 Т/с «Самара»
17:25 Акцент
17:55, 20:50 Т/с
22:25 Кулінарна
18:15 Лісовий патруль
«Вороніни»
18:40 Київський час
династія
23:00 Т/с «Школа»
21:40 Час-Тайм
00:15 Т/с «Доктор
00:05 Т/с «Щоденники 22:15 Енергонагляд
Хаус»
23:30 Crime news
вампіра-2»

06.00,11.35
Мультляндія
07.25 Музика
08.00, 09.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 00.25 СТН
9.25, 19.25 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 23.25
Громадська
приймальня
15.10, 20.00 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
16.10 У центрі уваги
16.50,19.20, 23.20
Міська варта
17.25 «Київське Віче»
18.25 Служба
порятунку
21.25 Прогулянки
містом
22.00, 00.50
Тимчасово
доступний

05:50, 15:55 Усе буде

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні
таємниці
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30, 20:55 Т/с
«Морські дияволи»
18:45 ЛЄ УЄФА. Зеніт
- Ліверпуль
21:35 Сьогодні.
Підсумки
21:55 Т/с «Чужий
район»
22:55 Дачна відповідь
00:00 ЛЄ УЄФА.
Огляд

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 Доброго ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово!
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати!
12:50 Доброго
здоров’ячка!
14:00 Інші новини
14:25, 18:40
Зрозуміти. Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00, 01:50 Ти не
один
16:25 Дешево та
сердито
17:05 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:10 Давай
одружимося!
20:05 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Пристрасті
за Чапаєм»
23:20 Вечірній Ургант

06:40, 07:40, 08:45

06:45 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Терміново
у номер-3»
11:50 Т/с «Детективи»
12:55 Т/с
«Повернення
Турецького»
14:45, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «1942»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «2000:
момент апокаліпсиса»

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся – як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Це любов-2
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 21:35 Одна за всіх
19:50, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті-2»
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Анекдоти
00:00 Т/с «Реальна кров»

2+2

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
07:20 М/с «Годзілла» 10:25 Жіноча ліга
11:15, 00:20 Х/ф
08:15 Убойне відео
«Повернення
09:00 Нереальні
високого блондина»
історії
12:45 Добрий вечір,
09:40 Шалене відео
тварини
по-українськи
13:40, 17:10 Дім на
10:45, 16:15 Облом
заздрість усім
UA
14:35, 19:00 Шопінгмонстри
11:25 Дорожні війни
15:25, 18:00 Звана
12:00, 17:40 Т/с
вечеря
«Брати»
16:15 Орел і Решка
14:00 Т/с
20:00 Бійцівський
«Солдати-12»
клуб
16:40 Т/с «Команда
21:00 Розсміши
Че»
коміка
19:40 ЛЄ УЄФА.
21:50 Штучки
Динамо - Бордо
22:30 2 смужки
21:55 ЛЄ УЄФА.
23:20 Вечір. Паша.
Зорі
Базель - Дніпро
00:00 Про Лігу Європи 01:45 Нічне життя
06:00

СоюзМультфільм

06:00, 11:30 Школа
виживання
06:50, 13:20 Таємниці
науки
07:40, 17:40 Таємні
знаки
09:20 Слідчі та
екстрасенси
09:50, 21:30 Південь
Тихого океану
10:40 Мисливці на
акул
12:20 Мегазаводи
14:10, 23:10 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:20 Сучасні
дива
15:50, 19:30 Шукачі
16:50 Гаряче літо 68
року
18:30 Таємнича Росія
20:30 Гример
00:00 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Будинок біля
великої річки»
18:30 На добраніч,
малята!
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Таємниці
слідства-12»
21:20 Двобій
22:55 Вісті+
23:20 Х/ф «Заступник»
01:05 Т/с «Чак-4»
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2+2
06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою
додому
07:15 Заголовки
07:20, 07:40 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Х/ф «Чаклунка»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 15:10 Офіційна хроніка
09:30 Контингент. Війна у
В’єтнамі
10:10 Т/с «Маруся»
11:40 Світло
12:05 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:35 Віра. Надія. Любов
13:25, 17:50, 21:10 Діловий
світ
13:35 Адреналін
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20 Х/ф «Визволення»
18:10 Біатлон. Чс. Естафета
(жінки)
19:40 Зірки гумору
20:35 Шустер Lіve. За
лаштунками
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:00, 08:00, 09:00,
06:05, 06:35 М/ф
07:15 Т/с
07:35 Х/ф «Не
06.00,11.35
06:40, 07:40, 08:45
10:00, 11:00, 12:00,
«Леся+Рома»
Мультляндія
«Червоні Шапочки»
Підйом
13:00, 14:00, 15:00,
підганяй кохання»
07:45
Ділові
факти
07.25
Музика
07:00, 19:30 ТСН
07:30, 08:30, 19:00
16:00, 17:00, 18:00,
07:50 Стоп-10
08.00, 09.00, 15.00,
19:00, 20:00, 21:00,
07:55 Т/с «Весна у
09:45 Х/ф «Подарунок Репортер
08:45 Факти. Ранок
17.00, 19.00, 21.00,
22:00 Час новин
грудні»
09:00, 19:50 Т/с
09:15, 19:15
07:10, 08:15, 22:40,
23.00, 00.25 СТН
долі»
08:55 Т/с «Жіночі мрії Надзвичайні новини з
«Не плач за мною,
23:25 Бізнес-час
09.25, 19.25 Столиця
Костянтином Стогнієм
07:15 Автопілот-новини
про далекі краї»
Аргентино!»
10.15
Повнота
радості
18:00,
22:00
Вікна07:30 Ранок із зіркою
10:10, 16:50 Т/с
10:00, 17:10 Т/с
10:05, 16:55 Т/с
життя
07:55, 08:50 Трансмісія«Вулиці розбитих
«Роксолана»
«Кадетство»
Новини
новини
13.20 Громадська
ліхтарів»
08:30 Інтелект
12:05, 13:00 Х/ф
11:05 Т/с «Татусеві
приймальня
11:45 Т/с «Кодекс
08:40 Огляд преси
18:10 Х/ф «Подарунок дочки»
«Вероніка: втрачене
честі»
15.10, 20.00 Т/с
09:15, 13:10, 14:10,
12:45
Факти.
День
щастя»
13:20, 14:35 Kіds’ Tіme 15:15 5 елемент
«Таємниця старого
долі»
10:30, 11:10, 12:10,
мосту»
13:55 Не бреши мені-3 13:00 Анекдоти по13:25 М/с «Кітпес»
19:30, 20:10, 21:10 Час.
українськи
16.10 У центрі уваги
20:10, 21:05, 22:25
15:00 Сімейні
14:50, 15:45 Teen Tіme
Підсумки дня
13:10 Т/с «Група
16.50, 19.20, 23.20
мелодрами-2
14:55
Т/с
«Друзі»
16:15 Лісовий патруль
«Zeta»-2»
Моя правда
Міська
варта
17:15 Мотор-новини
16:10 Простошоу з
15:50, 21:55 Т/с
14:05, 21:45 Т/с
17:25 Не перший
17.25,
22.00,
00.50
Юрієм Горбуновим
«Світлофор»
«Прокурорська
23:20 Зіркове життя.
погляд
Тимчасово
доступний
16:45 ТСН. Особливе перевірка»
17:55, 20:50 Т/с
18:15 Хроніка тижня
18.25
Прогулянки
15:05, 20:00 Т/с
Зіркові схуднення
18:40 Київський час
20:00 Вечірній Київ
«Вороніни»
містом
«Бомбило»
21:40 Час-Тайм
21:45 Х/ф «Напролом»
23:00 Т/с «Школа»
22:15 Особливий
21.25 Гаряча лінія
18:45 Факти. Вечір
00:15 Х/ф «Криза
23:45 Х/ф «Крабат,
00:05 Т/с «Щоденники погляд
22:45 Х/ф «Крихітка на «102»
23:30 Crime news
учень чаклуна»
вампіра-2»
Віри»
мільйон доларів»
23.25 Небокрай

06:00 Духовне життя з
тваринами
06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут?!
Всесвітня історія зрад
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Олександр
Збруєв
12:15 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
14:00, 22:40 Неймовірні
подорожі
15:30 Будь в курсі!
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Реальні історії
19:00 В гостях у Д.
Гордона
21:35 Лев Дуров. Історії
веселі й сумні
23:40 ДЛевове дерево
00:45 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Господарка
тайги-2»
11:50 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2
12:55, 18:10 Т/с
«Острів непотрібних
людей»
14:45 Судові справи
15:25 Сімейний суд
16:20 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»
20:00 Подробиці
20:30 Ток-шоу з
Анною Безулик
22:25 Т/с
«Наркомовський
обоз»
02:10 Х/ф «Легенди
осіни»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:50, 17:15
Т/с «Слід»
09:50, 20:00 Т/с
«Кордон слідчого
Савельєва»
11:50 Нехай говорять
14:25 Т/с «Подружжя»
15:20 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
23:00 Т/с «Ментовські
війни-6»

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:50 До суду
09:55 Суд присяжних
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Морські
дияволи»
21:35 Х/ф «Справа
честі»
23:35 Х/ф «Злочинна
любов»
01:50 Т/с «Закон і
порядок»
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06:00 Ранкова молитва
06:05 Підсумки
06:25 Світ православ’я
07:00 Клуб гумору
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00 Шустер Lіve. За
лаштунками
09:20 Шустер-Lіve
12:35 Х/ф «Той Хто
Пройшов Крізь Вогонь»
14:25 Криве дзеркало
16:10 Біатлон. ЧС.
Естафета (чоловіки)
17:45 Золотий гусак
18:10 Криве дзеркало
20:40 Кабмін: подія
тижня
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:10 Українська пісня
21:40 Трагедія і
доблесть Афгану
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:00 Ремонт +

06:00 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
07:35 Ф-стиль
08:00 Соціальний пульс
09:00 Лев Дуров
10:00 Світські хроніки
10:40 Х/ф «Життя і
дивовижні пригоди
Робінзона Крузо»
13:29 За сім морів
14:10 Луна джунглів
14:45 Сльози світу
15:55 Мавпи-злодюжки
17:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
17:45 Щоденник для
батьків
18:20 Цивілізація
Incognіta
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Сергій Корольов
20:00 Місія: порятунок
амфібій
21:05 Алла Пугачова: «Я
- руда, я - інша!»
22:10 Х/ф «Загублене
місто»
00:50 Мавпи-злодюжки

05:30 Парк

06:05 М/ф «Том і
Джеррі «
06:15 Х/ф «Мій
07:15 Х/ф «Холостяк»
коханий ворог»
09:00 Зірка YouTube
08:00 Світське життя 09:55 Дача
10:55 Квартирне
09:00 Хто там?
питання
10:10, 10:35 М/с «Чіп 11:55, 15:20 Дивитися
і Дейл»
всім!
11:00 Світ навиворіт-4 12:50 За кермом
13:15 Х/ф «Погана
12:50 М/ф «Елька»
компанія»
14:40 Х/ф «Немовля
16:10 Несекретні
файли
на прогулянці»
17:00 Екстрений
16:40 Вечірній Київ
виклик
18:30 Розсміши коміка 17:55 Максимум в
Україні
19:30 ТСН
18:45 Факти. Вечір
20:00 Х/ф «Клік: із
19:00 Х/ф
пультом по життю»
«Олександр»
22:00 Х/ф «Беовульф»
22:15 Х/ф «Ганебна
23:55 Х/ф «Острів
пристрасть»
лікаря Моро»
00:20 Х/ф «Померти
01:30 Х/ф «Мільйонер
із нетрів»
молодим»

06:00 Срібний

05:30 Х/ф
«Прощавай, шпана
замоскворецька...»
07:05 Х/ф «Раз на раз
не випадає»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Терміново
у номер-3»
11:50 Т/с «Детективи»
12:55 Т/с
«Повернення
Турецького»
14:50 Т/с «Літєйний»
16:45, 19:00 Свідок
17:00 Т/с «1942»
19:30 Т/с «Вогнем и
мечем»
23:30 Х/ф «Змієлов»

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся – як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що говорить
з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40, 19:50 Дайош
молодьож!
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Це любов-2
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 22:00 Одна за всіх
20:50 Віталька
21:20 Що якщо?
22:25 Анекдоти
23:25 Надто грубо для
Ю-туб’а
00:00 Т/с «Реальна кров»

06:00, 11:30 Школа
виживання
06:50, 13:20 Таємниці
науки
07:40, 17:40 Таємні
знаки
09:20 Слідчі та
екстрасенси
09:50 Південь Тихого
океану
10:40 Мисливці на акул
12:20 Мегазаводи
14:10 Загадки Всесвіту
15:00 Сучасні дива
15:50 Шукачі
16:50 Гример.
Професор маскування
18:30 Секретні історії
21:30 Загадки Ріхарда
Зорге
23:10 Засекречений
герой Радянського
Союзу
00:00 Смартшоу
00:30 Покер

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
10:10 Жіноча ліга
11:00, 00:20 Х/ф
«Укол парасолькою»
12:45 Добрий вечір,
тварини
13:40, 17:10 Дім на
заздрість усім
14:35 Шопінг монстри
15:25, 18:00 Звана
вечеря
16:15 Орел і Решка
19:00 КВН
21:20 Розсміши
коміка
22:10 Жіноча ліга
23:20 Вечір. Паша.
Зорі
02:00 Нічне життя

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Будинок біля
великої річки»
18:30 На добраніч,
малята!
18:40 Прямий ефір
19:30 Юрмала
21:25 Х/ф «Дорога, що
веде до щастя»
23:15 Х/ф «Червоний
лотос»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06.00, 08.30, 16.40

06:30 Х/ф «Дівчина

06:30 Т/с «Ластівчине
гніздо»
Мультляндія
без адреси»
06:55 Х/ф «Джинси як
07.25 Музика
08:05 Караоке на
символ дружби-2»
08.00 СТН
Майдані
09:00 М/с «Роги і
09.30 Київські історії
09:00 Їмо вдома
Копита: Повернення»
10.00 Якісне життя
10:00 ВусоЛапоХвіст 09:35 М/с «Пінгвіни з
10.30 Зроблено в
Мадагаскару»
10:50 Хата на тата
10:00 Файна Юкрайна
Києві
12:25, 13:20, 14:15
10:55 Уральські
11.00 Нова адреса
пельмені
12.10 Актуальна тема Моя правда
12:20 Люди ХЕ
15:10
Слідство
ведуть
12.40 Повнота радості
13:25 Нереальна
екстрасенси
життя
історія
13.45 Час відповідей 19:00 Х/ф «Не було б 14:45 Т/с «Татусеві
17.25 Криве дзеркало щастя»
дочки»
18:15 Х/ф «Іронія
19.20 Х/ф «Мати
23:10 Детектор
любові»
Девіда»
брехні-3
20:05 Х/ф «Любов у
21.00 СТН. Тижневик
00:00 Зіркове життя. великому місті»
21.30 Х/ф «Сплячі пси»
Повернені до життя
22:00 Х/ф «День
23.15 Київське Віче
Святого Валентина»
00:55 Х/ф
00.05 Громадська
00:30 Х/ф «Місто
«Американська дочка»
приймальня
ангелів»

06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогодні
апельсин
06:15 Золотий ключ
періоду
06:45 Державна
07:00, 19:00 Події
житлова лотерея
05:55 Ток-шоу з
07:15 Х/ф «Бетховен 07:25 Готуємо з
Анною Безулик
Олексієм Зиміним
- 2»
07:30 Х/ф «Підкидьок»
08:20 Головна дорога
09:00 Т/с «Інтерни»
08:55 Кулінарний
09:00 Орел і Решка
10:00 Таємниці зірок двобій
10:00 Вечірній Київ
10:00 Квартирне
11:50 Велика різниця 11:00 Т/с «Дорога моя питання
11:20 Т/с «Версія»
13:00 Т/с «Заручники людина»
13:10 Своя гра
любові»
12:45 Т/с «Ви
14:00 Слідство вели...
20:00 Подробиці
замовляли вбивство» 15:00, 17:20 Т/с
«Одіссея детектива
20:25 Міжнародний
16:10 Т/с «Слід»
Гурова»
фестиваль гумору
19:10 Російські
18:00, 19:20 Т/с
сенсації
Юрмала-2012
20:10 Ти не повіриш!
«Фурцева»
22:20 Х/ф
21:10 Промінь Світла
21:25 Прем’єра! Т/с
21:40 Реакція
«Полювання на
Вассермана
«Друге повстання
піранью»
22:15 Школа
Спартака»
00:40 Х/ф «Без
лихослів’я
23:00 Х/ф «Одинак»
00:20 Т/с «Дикий»
чоловіків»
автомобільного

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Доброго ранку
09:30 Контрольна
закупівля
10:00 Жити здорово!
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати!
12:50 Доброго
здоров’ячка!
14:00 Інші новини
14:25, 18:40
Зрозуміти. Пробачити
15:30 Хочу знати
16:00 Єралаш
17:05 Чекай на мене
19:10 Людина і закон
20:05 Поле чудес
21:00 Час
21:30 Дві зірки
23:00 Вечірній Ургант
23:50 Х/ф
«Небезпечний вік»

06:00
СоюзМультфільм
07:20 М/с «Годзілла»
08:15, 10:20, 20:55
Убойне відео
09:00, 10:45
Нереальні історії
09:40, 20:00 Шалене
відео по-українськи
11:25 Дорожні війни
12:00 Т/с «Брати»
16:00 Т/с «Команда
Че»
18:00 Х/ф «Чорний
пес»
21:35 Хулігани
22:00 Бійцівський
клуб
23:00 Х/ф «Без
правил-3: Реванш»
00:55 Х/ф
«Американський
самурай»

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
06:35 Х/ф «А якщо це
любов?»
08:15 Грай, гармонь
улюблена!
08:55 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смішарики
10:25 Смак
11:00 Сергій Свєтлаков
12:15 Золоте століття
Сан-Ремо
13:05, 15:10 Ретро FM
представляє: Зірки
Сан-Ремо в Москві
16:35 Зустрічайте Челентано!
17:30 Х/ф «Гараж»
18:15 Гараж
19:35 Форт Боярд
21:00 Час
21:20 Сьогодні ввечері
23:00 Неймовірні
концерти італійців у
Росії
23:55 Х/ф «Квіти від
переможців»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:40, 23:25
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Не перший погляд
09:25 Автоконтинент
09:35, 19:25 Тема тижня
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Хроніка тижня
13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 Кіно з Яніною
Соколовою
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Особливий погляд
18:40 Київський час
19:30 Машина часу
20:10 Портрети з Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 У кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич

06:00 Єралаш
07:15 М/с «Лунтік»
горах»
07:40 Малята08:45 Т/с «Прямуючи твійнята
08:00 Телепузики
на південь»
08:35 Байдиківка
10:25 Залізний Оскар 09:00 Мультик з
Лунтіком
10:55 Лохотрон
09:40 М/с «Даша11:30 Речовий доказ
дослідниця»
12:00, 23:00 Головний 10:05 М/с «Ліло і Стіч»
11:00 Т/с «Моя
свідок
прекрасна няня»
13:25 Це любов-2
12:55, 22:35
14:35 Х/ф «Життя
Випадковий свідок
гірше за звичайне»
16:45 Х/ф «Підняти
13:40 Х/ф «Змієлов»
перископ»
15:20 Т/с «Чокнута»
18:40 Х/ф «Дім
19:00 Т/с
великої матусі-3»
20:55 Віталька
«Павутиння-6»
22:25 Що якщо?
00:00 Х/ф «Скайлайн» 23:00 Х/ф «Спуск-2»
07:05 Х/ф «Застава у

08:10

2+2

СоюзМультфільм
09:15 М/с «Годзілла»
09:55 Х/ф «Колір
чаклунства»
12:00 Т/с «Пригоди
Мерліна-4»
14:00 Шалене відео
по-українськи
18:40 Т/с «Війскова
розвідка-3»
23:00 Х/ф «У тилу
ворога-2: Вісь зла»
00:55 Х/ф
«Смертельний
постріл»

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:00 М/с «Казки
Ганса Крістіана
Андерсена»
10:30 М/ф «Веселі
деньки з крихіткою
Ру»
11:50 Добрий вечір,
тварини
12:50 Х/ф «Примарна
команда»
14:20 Подаруй собі
життя
15:20 Х/ф «Карасі»
17:20 Розсміши
коміка
19:10 КВН
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:00 Х/ф «Я
ненавиджу день
Святого Валентина»
01:30 Х/ф «Кохання та
інші катастрофи»

05:05 Діалоги про
тварин
06:00, 09:00, 12:00 Вісті
міфів
06:10, 09:10, 12:20
Місцевий час. Вісті08:00 Повітряні бої
Москва
06:20 Військова
09:40 Мегазаводи
програма
06:50 Планета собак
12:10 Мисливці на
07:25 Суботник
08:05 Золото інків
акул
09:20 Вісті. Чергова
13:00 Південь Тихого частина
09:55 Чесний детектив
10:25 Х/ф «Спокуса»
океану
12:30 Гонитва
13:30 Суботній вечір
16:00 Мегазаводи
15:00 Шоу Десять
мільйонів
19:00 Таємнича Росія
16:05 Х/ф «Любов на
два полюси»
22:00 Містична
18:00 Вісті в суботу.
18:45 Х/ф «Зимовий
Україна
вальс»
22:30 Х/ф «Подружки»
23:00 Сучасні дива
00:25 Х/ф
«Автовідповідач:
01:00 Саєнтологія
Вилучені повідомлення»

06:00 Руйнівники

10

9 лютого

ТЕЛЕпрограма

2013 року

Вишгород

НЕДІЛЯ 17 ЛЮТОГО 2013 РОКУ

2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Клуб гумору
07:10 Сільський час
07:40 Дружина
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05 Місце зустрічі
10:10 Крок до зірок
10:50 Маю честь
запросити
11:35 Криве дзеркало
12:05 Караоке для
дорослих
12:55, 15:55 Біатлон. ЧС.
Мас-старт
13:50 Золотий гусак
14:15 Шеф-кухар країни
15:10 Здоровенькі були
16:50 Діловий світ.
Тиждень
17:20 Криве дзеркало
18:55 Х/ф «Той, Хто
Пройшов Крізь Вогонь»
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Головний аргумент
21:40 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Х/ф «Обережно, 06:50 Квартирне
питання
свекруха»
07:45 Анекдоти по07:50 Мультфільм
українськи
08:10 Ремонт +
08:05 Дача
09:05 Основний
09:00 Лото-забава
10:10, 10:35 М/с «Чіп інстинкт
09:30 Дивитися всім!
і Дейл»
10:30 ОлімпіЛяпи
11:00 Кулінарні курси 11:30 Козирне життя
12:00 Мульт
з Ю.Висоцькою
11:25 Велика різниця особистості
12:20 Кримінальний
13:15 Х/ф «Служниця облом
трьох панів»
13:15 Х/ф «Крихітка на
15:15 Х/ф «Якби я була мільйон доларів»
15:40 Х/ф
цариця...»
«Олександр»
19:30 ТСН-тиждень
18:45 Факти тижня з
20:15 Х/ф «Чоловік з
Оксаною Соколовою
19:30 Х/ф «Лара
гарантією»
Крофт - розкрадачка
22:05 Світське життя
гробниць»
23:05 Х/ф «Покоління 21:10 Х/ф «Беовульф»
Пі»
23:05 Інший футбол
23:35 Х/ф «Погана
01:15 Х/ф «Іштар»
компанія»

06:00 Х/ф «Життя і
дивовижні пригоди
Робінзона Крузо»
07:40, 17:50 Луна
джунглів
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Місія: порятунок
амфібій
10:00 Будь у курсі!
10:45 Ф-стиль
11:10 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
14:30 Арт Cіty
14:55 За сім морів
15:35 Сльози світу
16:45 Загадка жабкиіммігрантки
18:30 Світ за тиждень
19:00 Романови.
Занепад Російської
імперії
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:15 Кумири
20:45 Світські хроніки
21:10 Крутий маршрут
Володимира Аксьонова
22:15 Х/ф «Мулан»
00:25 Х/ф «Загублене
місто»

05:35 Х/ф «Геркулес»
07:15 Х/ф «Мій
домашній динозавр»
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Х/ф «Самотнім
надається
гуртожиток»
11:55 Міжнародний
фестиваль гумору
Юрмала-2012
13:50 Х/ф «Кульбаба»
15:40 Х/ф
«Полювання на
піранью»
18:00 Х/ф «Ася»
20:00 Подробиці
тижня
20:55 Т/с «Осінній
лист»
22:50 Х/ф «Білий
пісок»
00:25 Х/ф «Вибух з
минулого»

07:25 Їмо вдома
06.00, 08.30,16.15
Мультляндія
08:40 Кулінарна
07.25, 14.20 Музика
династія
08.00, 23.05 СТН.
10:15 Караоке на
Тижневик
Майдані
09.30 Нова адреса
11:10 Т/с «Самара»
10.00 Столиця
14:50 Х/ф «Не було б
11.30 Корисна
щастя»
розмова
12.55 Блага звістка
19:00 Битва
17.35 КНУКіМ Evolution екстрасенсів
19.20 Х/ф
19:55 Х/ф «Час
«Розриваючи тишу»
любити»
21.00, 23.35 СТН
23:35 Х/ф «Будьте
Спорт. Тижневик
моїм чоловіком...»
21.25, 01.25 Х/ф
01:05 Х/ф «За
«Стомлений
помирати»
00.00 Громадська
приймальня
01.00 Гаряча лінія
«102»

сірниками»

06:00, 10:00, 15:00

апельсин

Новини

06:00 Легенди
бандитського Києва
06:50 Х/ф «На вас
06:10 Х/ф «Детектив»
чекає громадянка
08:20 Служу Вітчизні! Никанорова»
08:50 Смішарики
08:15 Т/с «Чокнута»
11:30 Легенди
09:00 Здоров’я
карного розшуку
10:10 Непутні нотатки
12:00 Агенти впливу
10:35 Доки всі вдома 13:00 Православні
11:25 Фазенда
святі
15:00 Т/с «Вчора
11:55 Дві зірки
закінчилася війна»
13:30 Т/с «Особисті
19:00 Т/с «Сліпий-2»
обставини»
22:40 Лохотрон
15:15 Особисті
23:10 Х/ф «Кидали
тікають»
обставини
00:55 Х/ф «Контракт»
21:00 Недільний Час
22:00 КВН
23:50 Познер
00:45 Підсумки
Берлінського
кінофестивалю в
«Тихому домі»

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

Вітаю!

Перетяжка меблів, заміна поролона, ремонт
каркасів, великий асортимент тканин, натуЦими днями відзначаив свій 51-й день народження
завідуючий хірургічним відділенням Вишгородської ЦРЛ ральна шкіра, замінники шкіри.
Тел: (044) 361-82-20, (095) 242-40-70
Ігор ВІЗНЯК.
Бажаємо керівнику, колезі, професіоналу, який врятував не одне життя, і надалі бути зразком для підлеглих,
мати велике серце і ясний розум, бо тільки це
плюс золоті руки – життєве кредо хірурга.
Міцного здоров’я Вам, шановний Ігоре
Євгеновичу!
Професійного зростання та особистого
щастя! Тримайте свою спортивну форму на
висоті!
Колектив хірургічного відділення
Вишгородської ЦРЛ

Щиро ВІТАЄМО з 40-річчям сина, брата та дядька
Олександра БОРИСОВА!
Твій ювілей — то мудрості пора,
Хай буде вдосталь у житті і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові!
З повагою — батьки, брат та сестра із сім’ями
Вітаємо із днем народження спілчанку
Світлану Василівну НОВИЦЬКУ
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Вважати недійсним втрачені посвідчення офіцера
УК № 179805, видане 18.06.2011 р. на ім’я Юрія
Анатолійовича ДВОРСЬКОГО, перепустку, магнітну перепустку і перепустку на автомобіль.
Втрачений студентський квиток КВ № 09006340,
виданий Київським університетом культури і мистецтв від 01.09.2012 р, на ім’я Катерини Вікторівни
ЦЕГЕЛЬНИК, вважати недійсним.
Втрачений диплом КВ № 24088454 від 28.05.2004
р., виданий Київським геологорозвідувальним
технікумом на ім’я Романа Анатолійовича УХОВСЬКОГО, вважати недійсним.

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Феєрія мандрів
09:10 Велика політика
09:35 Вікно в Америку
10:10 Мамина школа
11:10 Технопарк
11:30 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:55 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Акцент
16:10 Машина часу
17:30 Новини Київщини
18:10 Вікно в Європу
19:30 Велика політика
20:30, 23:40 Хроніка тижня
21:00 Час: підсумки тижня з
Тетяною Даниленко
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною Соколовою

08:10
СоюзМультфільм
09:35 Журнал Ліги
Чемпіонів
10:00 Х/ф «Колір
чаклунства»
12:00 Т/с «Пригоди
Мерліна-4»
14:00 Бійцівський
клуб
15:00, 22:40 Шалене
відео по-українськи
17:30 Т/с «Війскова
розвідка-3»
21:30 Профутбол
23:40 Х/ф «Без
правил-3»
01:35 Х/ф
«Американський
самурай»

06:00 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:30 М/ф «Веселі
деньки з крихіткою
Ру»
11:40 Х/ф «Примарна
команда»
13:10 Добрий вечір,
тварини
14:10 Х/ф «Хатіко:
Найвірніший друг»
15:50 Х/ф «Тримай
ритм»
18:00 Розсміши
коміка
19:50 Х/ф «Казки на
ніч»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:00 Х/ф «Кохання та
інші катастрофи»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

06:00 Срібний

06:00, 08:00, 11:00
Сьогодні
06:15 Російське лото
06:50 Події
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
07:10 Х/ф
08:20 Перша
«Бетховен-3»
передача
08:55 Диво техніки
09:00 Ласкаво
09:25 Їдьмо, поїмо!
просимо
10:00 Дачна відповідь
11:20 Т/с Громадянка
10:00 Таємниці зірок
начальниця
11:00 Т/с «Дорога моя 15:20 Очна ставка
16:20 Надзвичайна
людина»
подія
12:45 Т/с «Ви
17:00 Сьогодні.
замовляли вбивство» Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
15:15 Т/с «Слід»
зізнання
17:00 Т/с «Фурцева» 18:35 Центральне
телебачення
19:00 Події тижня
19:30 Залізні леді
20:20 Х/ф «Гість»
20:00 Т/с «Інтерни»
22:20 Х/ф «Фрост
23:00 Великий футбол проти Ніксона»
00:45 Дикий світ
00:30 Т/с «Дикий»

06:00 Т/с «Ластівчине
гніздо»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25, 09:35
М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
09:00 М/с «Роги і
Копита»
10:00 М/ф «Скубі-Ду-4»
11:45 Т/с «Щасливі
разом»
16:05 Х/ф «Іронія
любові»
18:00 Х/ф «Любов у
великому місті»
19:50 Х/ф «Чорна
блискавка»
22:00 Х/ф «Іспанськийанглійський»
00:35 Х/ф «Усі можуть
королі»

На роботу потрібні:
•робітник з комплексного прибирання — оклад
1 910 грн
•слюсар-сантехнік —
оклад 2 140 грн
•столяр —
оклад 1 938 грн
•тесляр —
оклад 2 000 грн
•покрівельник —
оклад 2 400 грн
По довідки звертатися у відділ кадрів за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9а, тел:
54-8-85

Підприємству терміново
на постійну роботу у м. Вишгороді
(р-н заводу «Карат») потрібні:
— оператори ламінаційної
установки, ДР, з/п висока
Тел. (067) 659-54-57
Товариству з обмеженою відповідальністю
(будівельні роботи)
на постійну роботу потрібен
гол. бухгалтер з досвідом роботи.
Зарплата за домовленістю.
Тел: (067) 779-29-67
Вишгородський районний суд Київської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
секретаря судових засідань. Вимоги до кандидата:
вища освіта за спеціальністю «Правознавство» з
освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого
спеціаліста. Додаткова інформація за телефоном
04596-22-710.
Лють минула, образи забуті. Троє в реанімації,
п’ятеро вбиті.
…..
- Ти розбила менi серце!
- Вiника з совком дати?
…..
У магазині:
- Вибачте, у нас немає решти. Візьміть ось п’ять
жуйок із Міккі Маусом.
- Я вам дитина, чи що? Дайте з Термінатором ...

06:00 Єралаш
07:15 М/с «Лунтік»
07:40 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:40 М/с «Дашадослідниця»
10:05 М/с «Ліло і Стіч»
11:00 М/ф «Астерікс
із Галії»
12:30 Х/ф «Вітаємо в
Музпорті»
14:40 Х/ф «Підняти
перископ»
16:35 Х/ф «Дім
великої матусі-3»
18:50 Дайош
молодьож!
19:55 Шури-Мури
21:00 Т/с
«Вісімдесяті-2»
23:00 Х/ф «Золотий
ключик»
01:20 Х/ф «Снігова
людина»

06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
Телегра.
08:20, 12:20 Місцевий
час. Вісті-Москва
09:00, 12:00 Вісті.
09:10 Городок
Дайджест
09:45, 12:30 Х/ф
«Найкращий друг
сім’ї»
14:15 Сміятися
дозволяється
ТРК
16:10 Фактор А
«Више Град»
18:00 Вісті тижня
на постійну
роботу потрібні: 19:30 Х/ф «Мріяти не
шкідливо»
оператор;
відеоінженер; 21:30 Недільний
ведучий
вечір з Володимиром
програм
Соловйовим
Тел:
23:20 Х/ф «Віддамся у
(04596) 25-489 хороші руки»

06:00 Руйнівники
міфів
08:00 Повітряні бої
09:40 Мегазаводи
12:10 Мисливці на
акул
13:00 Як створити
планету
16:00 Мегазаводи
19:00 Секретні історії
22:00 Україна: забута
історія
23:00 Сучасні дива
01:00 Втеча з табору
смерті

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот. під
1 кім. Симоненка, 7. 4/5
садівництво. 12 800 грн/сотка.
панель, 35/18/7. 370 000 грн
067-7600073
067-5899888
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. під забудову.
1 кім. Симоненка, 4. 1/4
16 000 грн/сотка. 098-6997477
панель, 35/18/6. 440 000 грн
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під забудову.
098-1510830
28 000 грн/сотка. 067-5899888
1 кім. пр. Шевченка, 7. 1/9
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під садівницегла 38/20/8. 465 000 грн
цтво. 16 000 грн/сотка. 098-1510830
094-9269888
Ділянку с. Нові Петрівці, (біля музею) 18 1 кім. Набережна, 2. 9/9 цегла
сот. 256 000 грн за ділянку 094-9269888
37/20/7. 385 000 грн
Ділянку с. Нові Петрівці, 10 сот. 120 000
098-3086090
грн за ділянку 098-3086090
2 кім. Дніпровська, 4. 2/5
Ділянку м. Вишгород, 9 сот. під забудову. цегла, 40/26/6. 440 000 грн
480 000 грн за ділянку 067-7600073
067-7600073
Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
2 кім. Мазепи, 3. 5/5 цегла,
250 000 грн за ділянку 098-6997477
44/27/7. 440 000 грн
Ділянку с. Новосілки, 12 сот. під забудову.
098-6997477
24 000 грн/сотка. 067-5899888
3 кім. Кургузова, 11-а. 4/9
Ділянку с. Новосілки, 1 га під садівництво. цегла, 70/41,5/9,5. 728 000
1 050 000 грн за ділянку 098-1510830
грн 067-5899888
Ділянку с. Жукін, с/т «Інтернаціоналіст». Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на
56 000 грн за ділянку 094-9269888
6м.Висота 2,3м.Сухий, чис1 кім. пр.Шевченка, 2-д. 40/18/10. Ретий. 60 000 грн 098-1510830
монт. Меблі. 520 000 грн 067-7600073
Ділянку під гараж «Лісний».
1 кім. Київська, 18. 3/9 цегла, 40/20/9,5.
4,1 сотки. 32 000 грн
435 000 грн 098-6997477
094-9269888
М’який куточок
УАЗ Патріот 2005 р. в., пробіг 150 000 км.
Тел: (066) 916-27-28
Тел: 592-82-53. Леонід

ЗДАМ
Складське приміщення. 215 кв. м.
Рампа. Світло. 067-5899888

Кімнату/с. Нові Петрівці. Всі умови.
1500 грн. 067-7600073

ІНШЕ
Ремонт квартир, офісів під ключ 098-1510830
Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Ремонт/встановлення/перетяжка дверей,
безпіщанка, шпалери. Тел: (093) 451-63-04

Сантехнічні/зварювальні роботи,
електрика, лінолеум, вагонка,
ламінат. Тел: (067) 945-06-40

Виготовлення кухонь, збирання
меблів, навішування.
Тел: (098) 418-90-69

ОБМІНЯЮ
Земельну ділянку на квартиру у м. Вишгороді.
Тел: (063) 316-31-04, (098) 103-67-78

КУПЛЮ
2-кім. квартиру по вул. Шолуденка, 6-в, 6-г. За готівку. Терміново. 067-7600073
1, 2, 3-кім. квартиру у господаря. 098-6997477

НАЙМУ
1, 2, 3 кімнатну квартиру у господаря. 067-7600073
1, 2, 3-кім. квартиру у господаря. 098-6997477
2-кім. кв. для сім’ї (067) 393-43-55

Людина

Вишгород
Довгожителі
Марта КВІТКА
ФОТО — автор
та із сімейного альбому КОМЛЄВИХ

У Вишгородському районі, що
відноситься до четвертої зони радіаційного забруднення, як не дивно, мешкає чимало довгожителів.
Про бабусю з родини Пироженків
(Орину Пилипівну з Вишгорода)
наша газета писала неодноразово
— у квітні їй виповниться 103 роки.
А наприкінці лютого до славної когорти вишгородських довгожителів
приєднається Марія Миколаївна
Аброскіна, яка тривалий час працювала у міськраді прибиральницею.
аздоганяє цих довгожительок
мешканка с. Хотянівки Марія
Єгорівна КОМЛЄВА, якій нещодавно виповнилось 96. У цьому придеснянському селі вона – найстарша.
Сибірячка з діда-прадіда, 33 роки
тому разом із чоловіком
переїхала
в Україну з Красноярського краю до
доньки із зятем, яких привабила Всесоюзна комсомольська будова – Київська ГЕС. Просто так молоді не відважилися б на такий далекий переїзд.
Заманили їх «пряником»: у Вишгороді
жив близький родич, який і покликав
на будову. Мовляв, ви — комсомольці,
специ — саме таких тут чекають.
Ігор – за професією залізничник
– перекваліфікувався вже на будові
спочатку у теслю, потім – газівника.
Алевтині, випускниці Красноярського
медінституту, лікарю-терапевту, відразу запропонували роботу в поліклініці.
Ігор рано пішов з життя, за ним і
Олександр Микитович — чоловік Марії
Єгорівни, батько Алевтини. Прожив він
83 роки, попри те, що воював з 1941 по
1945 рік, пережив чимало лиха.
Але розповідь наша не про цього героя – рядового найжахливішої з
воєн – царство небесне йому, Ігорю і
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Міцний горішок
всім, хто з цієї великої родини спочиває у сирій землі.
Пережила їх усіх Марія Єгорівна —
у хрещенні Марина — старша дочка
сім’ї Гаврилових, на долю якої випало
не вчитися, а доглядати найменших
— трьох сестричок і двох братів. Ще й
досі пам’ятає, як взула єдині на п’ятьох
дітей валянки, заховала у куфайку зошит — та й побігла до школи. На півшляху її наздогнала мама. Різко шарпнула, надавала стусанів:
— Ану, мерщій додому! Що надумала?! А хто Нюрку бавитиме?!
Так і залишилась Марія з чотирма
класами освіти. Трохи подорослішала,
і вже сама заробляла на хліб: прислуговувала заможним — няньчила їхніх
дітей, прибирала в оселі, доглядала
худобу.
Почала працювати з 10 років. Уже
підлітком — спочатку у колгоспі, потім — на лісозаготівлі, на рудниках,
де добували золото. Батько переселяв
родину туди, де був заробіток. І доньці
завжди знаходилась робота, аж поки
родина не переїхала до Красноярська.
У двадцять років Марія вийшла заміж, за рік до війни народила доньку. А
у війну освоїла професію перукаря.
І холод, і голод – все довелось пережити. У свої 96 згадує такі подробиці, що дивуєшся її пам’яті – називає
дати, числа, місця, де жили, людей, що
залишили слід у душі.
Марія Єгорівна без окулярів читає,
але в окулярах дивиться телевізор.
Сама себе обслуговує. Трошки недочуває, але це – недолік усіх, хто доживає до такого поважного віку.
Її світло і надія – дочка Алевтина.
Зиму бабуся живе з дочкою, а як пригріє сонечко — онук Геннадій забирає
їх до власної хатинки на березі Десни,
де на неї чекає кіт Кузьма та кілька курочок.
На день народження торік рідні подарували бабусі папугу Кешу, щоб не
сумувала наодинці і було з ким роз-

мовляти. Пташка щодня вітає всіх з
добрим ранком, а ввечері повідомляє,
що час спати. Кузю називає ненажерою, і кіт наче розуміє зміст цього
слова – якось кігтями учепився у клітку, ледь не дістав балакуна. Відтягли.
Насварили. На клітку тепер дивиться
здалеку, примружуючи хитрі очі.
Отак і живуть – люди і тварини поряд. У дружбі та любові. Жити Марії
Єгорівні не набридло, ось тільки жаліє
доньку і нарікає за власні примхи. Втім,
особливо наче й не капризує. Їсть усе,
що зварить дочка, любить картоплю у
мундирах і солоні помідори, огірки. Добре, що вродили власні — насолили,
наконсервували на зиму. З м’ясного
віддає перевагу курятині, яку Алевтина готує по-особливому — з курагою,
сушеними яблуками, підливою. А ще у
меню — узбецькі манти, українські вареники, сибірські пельмені, пироги з
яблуками, грибами.
Алевтина тривалий час лікарювала
у київській клініці, що спеціалізувалася

Марії — 47 років
у галузі геронтології. Отже, добре знає,
як доглядати людей похилого віку, як з
ними поводитися. Тому й своє щасливе довголіття Марія Єгорівна вважає
винятковою заслугою доньки. Втім, так
воно і є.

... і 96

Дім. Сад. Город

Роботи у лютому
Лютий — останній місяць зими. Але дачники
першими відчувають наближення весни. Час висаджувати цибулеві на вигонку і заготовлювати
живці дерев та кущів для весняного щеплення.
Кущі смородини і агрусу слід полити з лійки гарячою водою (плюс 70-80 градусів) для знищення борошнистої роси та інших грибкових хвороб. Норма
поливу — 8 літрів на кущ. Але температура повітря не
має бути нижчою за плюс 4 градуси.
З лютого розпочинають догляд за кісточковими,
особливо вишнями та сливами. Загостреним кінцем
дерев’яної палиці завдовжки 1,5-2 метри протикають
сніг навколо стовбура дерев у кількох місцях, бажано
на всю глибину — до землі, щоб не підпрівала під сні-

гом кора.
Слід уважно оглянути крону яблунь та груш, на них
можуть бути зимуючі шкідники. Їх потрібно зібрати і
знищити. Якщо на кінцях гілок побачите блискучий
сріблясто-сірий ланцюжок, зріжте його разом із гілкою і спаліть.
Кору, що відстала, прибийте до стовбура цвяхом з
широкою шляпкою – у квітні вона приросте, і рани не
буде.

Живці для вигонки
Для вигонки зрізають пагони форзиції, мигдалю,
спіреї, декоративних яблунь, азалії або рододендрону, магнолії, камелії, тополя, горішника, верби, вишні,
абрикосу, смородини, обліпихи, бузку та інших дерев.

Принесені до приміщення їх загортають у папір і на
кілька годин залишають для акліматизації. Потім миють свіжою водою і видаляють зайві пагони знизу. Корисно зробити косий зріз і розщепити нижні кінці гілок
приблизно на 5 см. Потім їх ставлять у воду — чисту
талу або відстояну водопровідну. Тепла вода прискорює вигонку.
Бажано щодня обприскувати гілки теплою водою,
Раз у кілька днів міняють воду на свіжу, кожного разу
оновлюючи косий зріз на кінцях гілок. Можна додавати
у воду розчини рідких добрив.
Кілька крапель нашатирю або цукор прискорюють
вигонку і покращують колір форзиції і бузку. При використанні добрив слід кожного дня підливати у вазу
чисту воду до першопочаткового рівня, а раз на тиждень міняти воду повністю.

Від серця — до серця

Скринька від БФ «св. Ольги»
Ольга ДЯЧЕНКО

Якось у редакцію завітала молода жіночка і розповіла про свою немічну сусідку. Одинока старенька
не могла навіть за поріг квартири
перейти. Оскільки переселилася з
іншого міста, то й пенсії за новим
місцем проживання не отримувала.
обра сусідка допомагала їй
долати труднощі самотньої
хворої людини: купляла і
готувала їжу, прибирала у квартирі.
Саме завдяки їй і втручанню редакції
старенька врешті стала отримувати
пенсію.
Прикладів небайдужого ставлення

Д

до чужої біди можна навести безліч.
Керівник гуртка «Золоті ручки» (Центр
творчості «Джерело») Олена Кольвах
організувала збір іграшок і дитячого
одягу для однієї багатодітної сім’ї.
Вдячні малята виготовили для своєї благодійниці велике паперове серце із щирими словами подяки.
Тільки чуйна душа відгукується на
чужі біль і негаразди. Оті скриньки у
магазинах від Благодійного фонду св.
Ольги і мають прихилити небайдужих
людей. Навіть невеликі суми допоможуть хоч трішки полегшити долю беззахисних і хворих.
Довелося побувати на одному із
заходів у Благодійному фонді де, до
слова, часто влаштовують різні благо-

дійні заходи.
Того разу цікава творча виставка
зібрала чималеньку аудиторію. Автори деякі твори запропонували імпровізованому аукціону. Виручені кошти
тут же вручили хлопчику, хворому на
цукровий діабет.
Треба було бачити сльози бабусі і
тиху радість дитини, яка навіть не доторкнулася до цукерок.
У цей непростий час допоможемо
один одному, не залишаймося осторонь чужої біди. Як мовиться у Святому Письмі: не збідніє рука того, хто
поділиться з іншими, а добро повернеться сторицею.
Не оминайте скриньок милосердя
від Благодійного фонду св. Ольги!
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Стріли Купідона

Євгенія НІЛОВА,
учениця 8-В класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»

Вишгород

Покровитель закоханих і сьогодні
робить людей щасливими…
14 лютого у багатьох країнах відзначають День святого Валентина.
Про нього, мабуть, знають усі. А от
його історію — не кожен.
Колись на території Русі існувало подібне свято — день Петра і Февронії. У
Європі ж День святого Валентина почали
відзначати з ХIII століття.
За однією з легенд, християнський священик Валентин жив у III столітті. Він таємно поєднував людей у шлюбі, попри заборону римського імператора Юлія Клавдія
II. Імператор цінував військову відвагу та
мужність і не дуже жалував християн.
Коли ж він дізнався про такі діяння Валентина — негайно наказав узяти
його під варту і згодом підписав указ про
страту. Чекаючи смерті у в’язниці, Валентин закохався у прекрасну сліпу ді-

вчину і завдяки своїм медичним знанням
зцілив її… У ніч перед стратою (проти 14
лютого) він надіслав їй прощального листа, підписавшись «Твій Валентин»…
Не так давно, подорожуючи Римом,
я побувала в базиліці досить дивної архітектури. Це була базиліка Святого Валентина, де сьогодні зберігаються його
мощі (як християнський мученик він був
канонізований), зокрема — череп (НА
ЗНІМКУ). Існує повір’я, що той, хто відвідав це місце, буде щасливим…
Нині багато країн стверджують, що
мощі святого Валентина знаходяться
саме у них. Зокрема і в Україні — у храмі
Різдва Пресвятої Богородиці (Львівська
область). Цей факт підтверджує й документ, датований 1759 роком і підписаний Папою Римським.

Святковий Онєгін на сцені «Сузір’я»
Таня ІВАЩЕНКО,
Злата КОРНІЙЧУК
25 січня в актовій залі спеціалізованої школи «Сузір’я» кожен присутній мав можливість поринути в ХІХ століття і згадати
всесвітньовідомий шедевр Олександра Сергійовича Пушкіна
«Євгеній Онєгін». Дійство присвятили Тетяниному дню.
а створення цього літературного шоу як сценарист, режисер, і керівник з ентузіазмом взялася Валентина Погрібна
— вчитель світової літератури, а допомагали їй учні 10-А
класу. Головними гостями були вчительки Тетяни, яких учні привітали зі святом та подарували квіти.
Ведучі Вікторія Унучко і Артем Карасьов провели конкурс «Міс Тетяна школи». У ньому взяли участь Таня Кісліцина, Таня Герель і Таня
Іващенко. Конкурсантки мали представитися, розповісти про себе,
відповісти на деякі каверзні питання ведучих та прочитати напам’ять
уривки з «Євгенія Онєгіна». Міс Тетяною обрали Таню Іващенко.
Також глядачі побували на уроці світової літератури, який вміло
провели наші юні актори. Учні мали шанс постати на сцені у різних
амплуа. Серед сценок були: розмова Онєгіна (Влад Юрчак) і Лєнского (Богдан Ялагузян); емоційна сутичка між Анною Карєніною (Ольга Сисько) і вчителем світової літератури (Анастасія Стефанівська);
лист з освідченням юної Тетяни Ларіної (Таня Іващенко) до Онєгіна;
фінальна розмова княгині Тетяни Ларіної (Злата Корнійчук) і Онєгіна. Своєю емоційністю та проникливістю глядачів полонила пісня
(французькою мовою у виконанні учениці 9-А класу Вікторії Калинкової).

Завершилося свято піснею всього творчого
колективу «Ми бажаємо щастя вам».
Дійство дало змогу творчо відкритися багатьом учням, показати себе з іншого боку. Ми
вважаємо, що після цього у нашій школі має

Тетянин день

працювати театральний гурток під керівництвом талановитої Валентини Всеволодівни,
яка любить свою справу і з повною самовіддачею ставиться до створення подібних проектів.
Впевнені – охочих знайдеться чимало.

З

До Міжнародного дня стоматолога
Розмовляла Марта КВІТКА
Наша розмова – з головним лікарем Вишгородської районної стоматологічної поліклініки,
районним стоматологом, лікарем вищої категорії, депутатом Вишгородської міської ради 5-го та
6-го скликань Валентиною СУПРУН.
— Валентино Вікторівно, які основні причини
захворювання зубів?
— Насамперед — погана гігієна порожнини роту.
Зазвичай гігієнічним процедурам приділяється дуже
мало часу – чистять зуби тільки ранком і ввечері. Але
цього недостатньо. По-перше, за кілька секунд і навіть
одну-дві хвилини не можна видалити з щічної поверхні
залишки їжі, тому зубну щітку слід рухати зверху донизу і навпаки не менше 3-5 хвилин.
Неправильне, швидке чищення зубів призводить до
виникнення сильного зубного нальоту. Цьому сприяють вживання вуглеводів, що легко засвоюються, кави,
солодкого чаю, куріння. Зубна щітка тут не допоможе,
бо наліт утворюється у місцях, звідки його важко видалити. По мірі накопичення у ньому розвиваються
мікроорганізми, виникає кровотеча, біль, гнилісний
запах з роту. Це розхитує зуби і руйнує кістки щелепи.
Зуби розходяться віялом, що призводить до їх втрати.
Цим захворюванням страждає величезна кількість
людей. Тому двічі за рік обов’язково слід відвідувати
стоматолога для проведення огляду та професійного
чищення ротової порожнини.
— Але не тільки недотримання гігієни спричиняє пародонтит. Погані зуби – часто наслідок загальних захворювань, про які людина, може, й не

Усміхніться! Ваші зуби – у порядку
здогадується?
— Авжеж. Стоматологи зустрічаються з такими
явищами на кожному кроці. Зуби віддзеркалюють стан
організму — захворювання ендокринної, травної систем, гормональних змін і навіть психологічні фактори
— емоційний стрес, наприклад. Якщо людина здорова

Історія свята
Покровителька стоматологів — свята Аполлонія,
дочка олександрійського чиновника, яку за християнство, що сповідала, піддали жорстоким тортурам.
Вирвали всі зуби і загрожували спалити. Але коли їй
розв’язали руки, Аполлонія сама кинулась у вогонь.
Це сталося у III тисячолітті – 9 лютого 249 року.
Християнський подвиг Аполлонії настільки вразив сучасників і нащадків, що народилася легенда:
варто лише вимовити її ім’я – як зубний біль вщухне.
Сучасна стоматологічна наука й спрямована насамперед на полегшення болю, допомогу людині.
До речі, і в глибокій давнині зуби професійно лікували дантисти. А сьогодні 96-98 % сучасників мають запломбовані зуби стараннями наших стоматологів.

— у неї здорові зуби, її посмішка — чудова.
— Чи доводилось Вам зустрічатися з людьми,
які не знали стоматолога до глибокої старості і
при цьому мали здорові зуби?
— Звичайно. Але таких — одиниці. Це пояснюється
в першу чергу генним фактором. Ми ж переймаємо від
своїх предків не тільки зовнішню схожість.

— Напевне, стан зубів залежить від харчування?
Усім, незалежно від віку, слід вживати більше молочно-кислих продуктів, багатих на кальцій. Із дитинства слід привчати дитину не тільки до манної кашки,
перетертих овочів, різноманітних пюре, а й до яблучка,
моркви, які треба гризти, тобто давати навантаження
на зуби. М’яка їжа не сприяє зміцненню щелепо-лицьової системи й спричиняє неправильний прикус, що
доводиться виправляти лікарям-ортодонтам.
— На варті охорони наших зубів сьогодні величезна армія фахівців — як державних, так і приватних. Чи витримує наша поліклініка таку конкуренцію?
— Сьогодні у поліклініці працюють 10 лікарів загальної практики, чотири лікарі-протезисти, 10 лікарів-інтернів. Що ж до конкуренції, люди вибирають, де
їм краще і зручніше. Аби відповідати рівню нинішньої
стоматології, у нашій поліклініці повністю оновлене
стоматологічне обладнання, маємо рентген-кабінет,
яким пишаємось.
Протезуємо зуби пільговикам поза чергою — учасникам бойових дій, інвалідам війни, ліквідаторам аварії на ЧАЕС — на це (за підтримки міського голови та
депутатського корпусу) минулого року виділені кошти
з міського бюджету. Попри економічну скруту, ця програма діятиме і поточного року.
День стоматолога ми зустрічаємо у постійному пошуку передових практик і технологій, добре усвідомлюємо важливість і необхідність цієї професії. Тому
бажаю всім, хто обрав її, морального задоволення,
високого фахового рівня, поваги від пацієнтів, міцного
здоров’я, родинного благополуччя!

Молодіжний квартал

Вишгород

У грі – «Трикутник»,
«Коло» і «Квадрат»
Олександра ПОЖДЕМА,
учениця 8-А класу ВЗОШ №1,
гурток журналістики ЦТ
«Джерело»

Веселі старти
Наприкінці січня в спортзалі нашої школи відбулися спортивно-математичні
змагання «Веселі старти»
між учнями 6-А класу. Я була
серед уболівальників, тож
про все розповім.
естикласники розділилися на три
команди : «Трикутник», «Коло» і «Квадрат». Їхній
класний керівник Софія Іванівна Карпінська підготувала
дуже цікаві, веселі і в той же час
логічні завдання на тему математики, а проводила конкурс
разом з учителем фізкультури Миколою Миколайовичем
Самсоном. І поки учасники
команд виконували завдання,
ми, вболівальники, мали дати
відповідь на логічні задачі.
Правильні – зараховувалися як
бали тій команді, якій віддавав
перевагу вболівальник.
Журі у складі юних математиків – учнів 8-А класу Олега

Ш

Цікавинки

Бондара та Романа Рудницького, призерів спортивних
олімпіад та представників
школи уважно слідкувало за
процесом. Завдання, до речі,
були дуже цікаві за змістом.
Наприклад, при виконанні одного учні мали швидко пробігти від одного краю спортзалу
до іншого і відклеїти з дошки
папірець з числом, при цьому
зібрати числа, що йдуть одне
за одним. Ця естафета продовжувалася, доки кожен не відклеїв свого числа. Було цікаво спостерігати за рішучістю
гравців, їхньою впевненістю і
прагненням перемогти.
Після оголошення переможців Софія Іванівна вручила
своїм учням солодкий приз.
Нам же дісталося найголовніше – веселий настрій, яким
зарядився кожен.
Хотілося б частіше влаштовувати в школі такі заходи,
додавати чогось цікавого в
кожний урок, як це вміють робити наші любі вчителі. Адже,
на думку древнього філософа
Сюнь-цзи, «нема більш швидкого шляху до оволодіння знаннями, ніж справжня любов до
мудрого вчителя».

Молодість має один суттєвий недолік
– відсутність досвіду. Дехто в силу свого
характеру та здібностей здобуває цей
досвід доволі швидко, випереджаючи
однолітків, а інші – навпаки, отримують
його пізніше, ніж могли б. Однак завжди
є істини, які варто зрозуміти: і чим раніше-- тим краще.
Наприклад:
1. Світ хоче, аби ви були тупаком. Чим
тупіші — тим простіше втулити вам неякісні товари та послуги. Розвивайте інтелект.
2. Не варто сліпо вірити в освітню
систему. Навчальна програма застаріла
у перший же день вашого навчання. (Виняток — фундаментальні програми, але
лише у точних науках; питання застосування фундаментальних знань у буденному житті залишається відкритим.)

Перша субота лютого —
звичайний день календаря.
Та все ж тисячі випускників
шкіл України вважають його
особливим і святковим, адже
саме цього дня поспішають
до рідних пенатів. Зустріч зі
шкільними роками — це для
кожного свято.
агато було спогадів
цього дня гарних слів
від директора ліцею Л.
А. Савчук та першого директора
Л. К. Кутаф’євої, вчителів та випускників. До того ж Людмила
Кузьмівна подарувала нам свою
книгу «Цікава математика», яка
недавно вийшла з друку.
Як приємно було бачити вже
дорослих, освічених, самостійних, упевнених у власних силах
молодих людей і усвідомлювати,
що роки навчання допомогли їм
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Свято весни
Китайський Новий рік, або Свято весни, —
для китайців найголовніший — його відзначають понад 2000 років між 12 січня і 19 лютого.
У перекладі Чунь цзе — «Нянь» (тобто — «рік»).
а легендою Нянь — страшне люте чудовисько з рогами цілий рік живе у глибині
моря, і тільки у переддень нового року
виповзає з води, вривається до людей і губить
усе. Селяни дуже боялися Няня і перед Новим
роком цілими сім’ями полишали села, ховалися
в горах від страшного звіра.
Одного разу перед Новим роком до них прийшов старий жебрак. В одній руці він тримав тростину, в іншій — торбу.
Ніхто не звернув уваги на цього старого. Тільки одна жінка дала йому поїсти умовляла хутчіш
залишити селище, щоб уникнути зустрічі з Нянем. Однак дідусь, посміхаючись, відповів: «Дозвольте мені залишитися у вашому домі на ніч, і
я вижену Няня з села».
Жінка з подивом помітила, що цей сивий чоловік з моложавим обличчям досить бадьорий та
міцний, і залишила його в оселі.
Опівночі Нянь увірвався до села і відразу помітив, що тут щось не так, а в одному будинку блимає вогник і двері пофарбовані червоним кольором. Коли ж Нянь дістався будинку, у дворі почув
тріск бамбукових хлопавок і не насмілився увійти.
Виявилось, що Нянь боїться червоного кольору, яскравого світла і гучного галасу. В цей
момент ворота відчинились, з них вийшов старий у червоному халаті і голосно засміявся. Нянь
перелякався і втік.
Другого дня селяни повернулися. Побачивши, що в їхніх домівках все ціле, дуже здивувались. Лише одна жінка зрозуміла, у чому справа,
і розповіла односільчанам про обіцянку старого. Почувши таке, всі зраділи, вдяглися у нові
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Новий рік

святкові одежі, поздоровляючи один одного з
настанням спокою, щастя і благополуччя. Ця історія швидко поширилася — і всі дізналися, як
виганяти Няня.
З тих пір щорічно у переддень Нового року
люди наклеюють на двері червоні парні вислови, запускають хлопавки, запалюють вогні і не
сплять всю ніч, — оберігають рік.
Цю ніч китайці називають «ніччю зустрічі після розлучення». Для них це найважливіша мить
року. Родина збирається за святковим столом з
різноманітними стравами. Вечеря не обходиться
без курячого м’яса, риби і — соєвого сиру, який
називають «тофу», що означає «щастя» і «достаток».
На півночі Китаю на Новий рік прийнято їсти
пельмені (цзяоцзи), а на півдні — «няньгао»
(шматочки клейкого рису). Пельмені за своєю
формою нагадують злитки золота, срібла і символізують багатство, а клейкий рис — поліпшення життя.
Перші п’ять днів нового року зустрічають рідних, друзів, однокласників, співробітників, вітають один одного з Новим роком.
Подарунки не поширені у Китаї. На Чунь цзе
традиційним подарунком є — кишенькові гроші
у спеціальних червоних конвертах, які прийнято
дарувати дітям, що прийшли до оселі у перші 15
днів нового року. Якщо червоного конверту під
рукою не знайдеться, нічого страшного, можна
обійтися і без нього.
На Свято весни кілька днів тривають гучні народні забави і ярмарки, де виконуються танки
лева і драконів, «суходільних човнів», номери на
ходулях.
Новорічні святкування закінчуються після
Свята ліхтарів — на 15 день першого місяця нового року за місячним календарем.

20 речей, які варто знати молодим

ДЖЕРЕЛО: inoveryourhead.net

Олена ДЕМЧЕНКО,
заступник директора
Технічного ліцею
з виховної роботи

9 лютого

3. Читайте без упину, читайте якомога більше. Ви ніколи не знаєте, коли вам
стануть у нагоді нові знання та концепції,
але будете набагато краще підготовлені
до життєвих несподіванок. Книга на тиждень – ви це зможете!
4. Навчіться спілкуватися з оточуючими. Уникати людей, вважати їх негідними
спілкування, – означає втратити клієнтів,
друзів або роботу у подальшому житті.
Шукайте у людях те, що вам подобається.
5. Бути сором’язливим – це трата
часу. Не давайте емоціям керувати прийняттям рішень.
6. Якщо вам щось не подобається
у відносинах з іншою людиною – то це
щось і буде причиною вашого розриву.
7. Якомога більше спілкуйтесь з
людьми, старшими за віком. Намагайтесь зрозуміти їхню систему цінностей,
їхні світогляд та логічні зв’язки між обста-

розвинути свої здібності, правильно розставити життєві пріоритети, зорієнтуватись у виборі
професії.
Колишні ліцеїсти, тепер уже
студенти та випускники таких вишів, як Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут», Київський національний університет
імені Т. Шевченка, Національний педагогічний університет ім.
М. Драгоманова, Національний
транспортний університет, Національний університет харчових
технологій, Академія муніципального управління, Київський
національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Національна академія внутрішніх
справ, Національний авіаційний
університет, Вінницький національний медичний університет
ім. М. Пирогова. І тепер із власного досвіду вони можуть дати
мудру пораду ліцеїстам, які — на
порозі дорослого життя.
Користуючись нагодою, не-

можна було виготовляти щось корисне.
14. Не набирайте зайву вагу в молодості. Це скоротить ваше активне життя
на 10-20 років.
15. Навчіться готувати. Найкращий
час для роздумів над чимось – коли ви
нарізаєте інгредієнти для салату чи супу.
16. Висипляйтесь. Нестача сну негативно впливає на якість прийняття рішень.
17. Записуйте свої справи. Пам’яті
недостатньо, якою б фантастичною вона
не була.
18. Мрійте. Бути гнучким — добре,
але без мрії це може обернутися у біг по
колу.
19. Станьте спеціалістом своєї справи перед тим, як змініти сферу діяльності. Гарний керівник має бути гарним спеціалістом.
20. Не намагайтесь виправити людей.
Шукайте тих, хто ще не зіпсувався.

новкою та прийнятими рішеннями.
8. Шукайте людей, якими можна захоплюватись, і намагайтесь їх перевершити.
9. Із часом люди стають консервативнішими. Якщо хочете ризикувати – ризикуйте , поки молоді.
10. Не витрачайте гроші на дурниці:
накопичте їх для чогось цінного. Це навчить вас рахувати кожну копійку і в бізнесі: з розумом і заради мети.
11. Обираючи між витратою грошей
на речі або враження, віддайте перевагу
враженням. Радість від емоцій та спогадів набагато сильніша.
12. Після того, як навчились економити, навчіться заробляти.
13. Навчіться програмувати. Простіше самому зробити прототип, аніж витрачати час і гроші на те, щоб пояснити
це комусь. Не хочете програмувати – навчіться робити що-небудь руками, щоб

Назад у юність

День зустрічі випускників
втомний організатор усіх ліцейних творчих справ
К. М. Караваєва провела ділову гру, у якій випускники А. Линник, Є. Якименко, О. Гавриленко,
В. Коновальцев, І. Іванов та О. Шараєвська виконували роль вимогливої ради директорів престижної компанії, а учні 10-11 класів намагались
влаштуватись туди на роботу. У ході гри ліцеїсти

вчилися складати резюме, оцінювати свої професійні навички та особисті якості, презентувати
себе як спеціаліста, конструктивно сприймати
критику.
А вчителі? Ми спостерігали за своїми колишніми і теперішніми учнями і пишалися тим, що вони
такі комунікабельні, активні, красиві та сучасні!
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Вишгород

Пам’ятник — Святославу Хороброму!

Обговорюємо

(Історичні постаті Вишгорода)
Анатолій МИСЬКО, краєзнавець,
почесний громадянин Вишгорода
(стиль автора збережено)
У продовження теми назв вулиць і спорудження у Вишгороді
пам’ятників – вдамося до історичних постатей, пов’язаних з Вишгородом.
Аскольд і Дір, Олег, Ігор і Святослав – це ті могутні постаті, що нашу
історію з тісних закутин вивели в широкий світ, пустили кораблі на Чорне
море, повели свої полки на Кавказ і
Каспій, дійшли до Дунаю й балканських гір.
озгляд воїнства можна почати з
косака № 1 Х століття – київського князя Святослава Завойовника: «..на державних раутах Святослав відрізнявся хіба що чистотою свого одягу,
одинокою окрасою у нього був золотий
ковток в усі... Був він середнього зросту,
кремезний і сильний, мав короткий ніс,
сині очі, обголену бороду, довгі вуса і чуб
(оселедець – Авт.) на голові, що означало
значний рід...» (М.Грушевський, «Історія
України», том 1, розділ 8)
Володимирового батька, київського
князя Святослава називають не інакше
як «чистий запорожець на київському
столі». А його загибель на острові Хортиця наводить на думку про тотемність
цієї постаті в козацькому русі в Україні.
Святослав Завойовник у дитинстві
виховувався у нашому місті, бо Вишгород був віном кн. Ольги. Грався у
«війни» у вишгородських ярах. Малим
хлопцем, за традицією, кинув спис у
справжній битві. Безстрашний воїн,
який у всіх битвах перемагав ворогів,
блискучий полководець, запальний,
мужній і діяльний. Викликав у греків захоплення своєю відвагою і наводив жах
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жорстокістю. Йдучи на чергову битву,
прорікав «Іду на Ви!». Загинув після війни з Візантією на Хортиці.
Ядром його війська були скандинавські варяги-лицарі, заковані в залізо,
з обсічними мечами, зв’язані воєнним
братерством, відважні та на все рішуче
готові. Ці люди дали зразок війська, що
знало сувору дисципліну – найважливішу з військових чеснот. За їх прикладом
почалась творитись і дружина, військо
князів.
Святослав Ігоревич (? -972) – київський князь з 945 року (після погибелі
кн. Ігоря від древлянських платників податків). Самостійно правив із 60-х років Х століття. Син князя Ігоря і Ольги,
батько Ярополка, Олега і Володимира
(Великого).
У 965-67 рр. розгромив Волзьку
Болгарію, Хозарський Каганат. Підкорив вятичів, ясів (осетинів), касогів
(черкесів). 968-969 – похід на Дунайську Болгарію і спроба закріпитися там.
У союзі з Болгарією почав війну з Візантійською імперією (969-971), яка закінчилася Доростольською обороною
(23.IV – 22.VII) в м. Доростолі (тепер Силистра, Болгарія) – 30-тисячного війська Святослава 45-тисячним візантійським військом, очоленим імператором
Іоаном Цімісхієм. 23. VII.971 р. Святослав підписав мирний договір, за яким
відмовився від придунайських земель.
Після повернення від берегів Візантії
через Чорне море до низу Дніпра Святослав обирає подальший шлях на Київ
Дніпром через Запоріжжя.
Про загибель Святослава в «Повісті минулих літ» написано: «І вийшов
Святослав до порогів, і не можна було
їх пройти, бо вже почало нести кригу.
Зупинився він зимувати у Білобережжі. Та не стало у них харчів. І був голод

Сигнали служби 102
ДЖЕРЕЛО: Олена МАРЦЕНЮК,
інспектор по РН та ГФ Вишгородського РВ,
старший лейтенант міліції

великий – платили по пів-гривні за коня,
щоб ним харчуватись.Тут і перезимував
Святослав.
У літо 972 коли настала весна, поплив Святослав через пороги. І напав
на нього Куря, князь печенізький. Убили
Святослава. Узяли його і зробили чашу
із черепа, обкувавши його. І пили із черепа печеніги...А всіх літ князювання
Святослава було 28».
Місце загибелі – від печенізької стріли – скеля Чорна в північно-західній
частині острова Хортиця. Святослава
поховали з князівськими почестями у
Вознесенівському урочищі (нині Вознесенівський парк Запоріжжя).
Дружина Святослава перемагала
доти, поки трималася Рідної віри. Загибель Святослава і державний переворот, здійснений його позашлюбним
сином (від ключниці кн. Ольги Малуші)
Володимиром в догоду Константинополю, припинив творення могутньої
Слов’янської держави. Володимир
одержав у жони сестру Візантійського
імператора, а в процесі християнізації
винищив частини населення.
А тепер про деякі літописні казуси.
Дати шлюбу Ольги з Ігорем Рюриковичем, нагородження Святослава (див.
Татіщева, Іпатіївський, Воскресенський, Софійський і Тверський літописи) та його князівства з регенством
Ольги – є припущення, що Святославу
було не три роки, коли древляни вбили
Ігоря, а 25, але Ольга узурпувала владу
й прийняла хрещення. Лише у 962 році
Святослав (внаслідок військового перевороту) взяв владу в свої руки.
Цікаво, що у «Слові про похід Ігоря»
згадуються імена Рунвірських богів,
хоча цей твір написаний не менше як
на 200 років пізніше хрещення, що відбулось 988 року. Де ж християнська

атрибутика?
Державницька діяльність Святослава, сина його Володимира і внука
(Ярослава Володимировича) зміцнила
Київську державу в економіці, у військовій справі. Тому підтвердження «Правда Ярослава» – тодішня Конституція.
Вістки про перемоги київських князів
розходилися по всьому світі: «німці і
венедці, греки і морава співають славу
Святославові», оповідає «Слово о полку
Ігоревім».
У 2005 році в м. Запоріжжя за підтримки ПАО «Мотор Січ» на території
Вознесенівського парку відбулося урочисте відкриття пам’ятника князю Святославу Ігоровичу (автор – російський
скульптор В’ячеслав Кликов!) Лицем
скульптурний 5-метровий образ князя
звернутий до острова Хортиця – до потомків: «Беріть меч, несіть нашу славу!».
Огляд пам’ятника – вільний.
У 2006 році у с. Холки Бєлгородської
обл. (Росія) з нагоди 1040 річниці розгрому Хазарського Каганату урочисто
відкрито пам’ятник Великому князю
Святославу, полководцю великої битви.
А чи буде пам’ятник герою минулої епохи, знаменитому місцевому
уродженцю і нашому земляку князю
Святославу Ігоровичу споруджений на
рідній землі? Так, у м. Вишгороді! Це ж
наші витоки!
Святослав – гідний приклад для наших державців і народних патріотів.
Місцем спорудження, вважаю, має бути
Вишгородська Брама – реконструйована скульптурна група Бориса і Гліба
на пл. Т. Г. Шевченка. Через цю браму
Святослав вивів Україну у великий світ
з тісних закутин середньовіччя. А статуї
«лицарів» Бориса і Гліба – перенести
для оплакування до однойменного собору на Ольжиній горі.

Дільничні інспектори міліції —
території обслуговування

Дільничний інспектор міліції
Павло Олександрович СТОРОЖЕНКО, лейтенант міліції —
села: Осещина, Хотянівка,
Новосілки, Гористе, о. Великий, Нижча Дубечня, тел. моб:
(093) 808-39-70

Дільничний інспектор міліції Павло Олексійович БІЛІНЧУК, лейтенант міліції —
села: Гаврилівка, Воронківка, Тарасовщина, тел. моб:
(093) 453-43-55

Дільничний інспектор міліції
Олександр Григорович МАРЦЕНЮК, капітан міліції
села: Лебедівка, Вища Дубечня, Пірново, Воропаєв, Жукин, Сувид, Боденьки, Ровжі,
тел. моб: (093) 387-46-13

Дільничний інспектор міліції
Володимир Петрович БОНДАРЕНКО, старший лейтенант
міліції — м. Вишгород: вул. М.
Грушевського, М. Ватутіна, Н.
Шолуденка,
Межигірського
Спаса, масив «ГАЕС», тел. моб:
(093) 387-46-06

Дільничний інспектор міліції
Максим Іванович БАБЕНКО,
сержант міліції — м. Вишгород:
вул. Набережна, Дніпровська,
Промислова, просп. Т. Шевченка, І. Мазепи, промзона Набережна, тел. моб: (093) 435-85-22

Дільничний інспектор міліції
Олександр Володимирович
ПАЛЬЧЕНКО, лейтенант міліції,
села: Литвинівка, Лісовичі,
Миколаївка, Рикунь, тел. моб:
(093) 387-47-03

Дільничний інспектор міліції Андрій Іванович ЯРОШУК,
лейтенант міліції —
м. Вишгород: вул. В. Симоненка, Ю. Кургузова, Київська,
О. Довженка, тел. моб: (063)
591-90-88

Дільничний інспектор міліції
Олександр Петрович ВЕТУШИНСЬКИЙ, старший лейтенант міліції —
села: Катюжанка, Абрамівка,
Савенка, Вахівка, Дудки, Гута Катюжанська, Володимирвка, Любидва, тел. моб: (066) 924-15-71

Дільничний інспектор міліції
Денис Валерійович ПИСЬМЕННИЙ, молодший лейтенант міліції, села: Лютіж, Гута
Межигірська, тел. моб: (063)
940-37-81

Дільничний інспектор міліції Михайло Юрійович КОВАЛЕНКО, лейтенант міліції,
село: Нові Петрівці, тел. моб:
(093) 676-08-24.

Люди в білих халатах
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До 40-річчя району та 30-річчя Вишгородської центральної районної лікарні

Літопис медицини району

Династії медиків
(Початок на стор. 6)
Наталя ШИЛАН,
заступник головного лікаря
Вишгородської ЦРЛ
До 1983-го центральна районна лікарня була у Димері, тож не дивно, що стільки
шанованих і знаних фахівців працювали (і
працюють дотепер) там, вийшли звідти на
загальноукраїнські медичні терени.
Петро Іванович БУТЕНКО — лікар-стоматолог Димерської РЛ з 1987 р. а його дружина Валентина Мартинівна (лікар-стоматолог) — з 1988 р.
Людмила Іванівна СМЕРЕЧИНСЬКА —
лікар-терапевт Димерської РЛ з 1974 року
дотепер, її чоловік Анатолій Миколайович
був лікарем відділення швидкої та невідкладної медичної допомоги Димерської РЛ
з 1975-го по 2003-й, її батько Іван Кузьмович КОТЕНОК (помер) — рентгенотехніком
із 1964 по 1988 р., її мама Любов КОТЕНОК
— рентген-лаборант із 1964 по 1990 р.
Валерій Матвійович ЛАУТ — лікар-хірург Димерської районної лікарні з 1972-го,
його дружина Любов Миколаївна — медичний реєстратор Димерської РЛ з 1988, дочка

Нове
покоління
Анатолій Вікторович КОВАЛЕНКО — лікар-анестезіолог з 1998 р., його дружина
Марина
Володимирівна
АНОСОВА — лікар-ендокринолог з 1999 р.
Олександр
Петрович
КАРАВАНОВ лікар-ортопедтравматолог з 2005 р., його
дружина Тетяна Анатоліївна
— лікар загальної практики сімейної медицини — з 2003-го
р.
Сергій Володимирович
КРИЛОВ (лікар-анестезіолог)
завідує відділенням анестезіології та інтенсивної терапії із
1992 р., його дочка Анна Сергіївна — лікар-приймального
відділення з 2010 р.
Сергій Олексійович МІТЧИНСЬКИЙ із 2003 р. працює
у ВЦРЛ лікарем-хірургом, його
дружина Наталія Миколаївна
КОВАЛЬЧУК (лікар-акушергінеколог) — з 2007 р.
Марія
Валентинівна
КОЛЄСНІКОВА — з 2008 р.
лікар-отоларинголог Димерської РЛ, її чоловік Сергій
Михайлович МІНЯЙЛОВ —
фельдшер відділення швидкої
та невідкладної медичної допомоги Димерської РЛ з 1992
р. Мама Сергія — Ганна Юхимівна МІНЯЙЛОВА — відпрацювала молодшою медсестрою Димерської поліклініки
з 1993 по 2011 р.

Жанна Валеріївна — дитячий лікар-психоневролог Вишгородської ЦРЛ з 2000 року.
Із 1976 по 2002 р. лікарем-терапевтом
працював Володимир Нестерович ТИЩЕНКО, його дружина Людмила Михайлівна з 1976 року дотепер — лікар-терапевт
Димерської РЛ.
Із 1978 року до сьогодні у Димерській РЛ
працюють КОРЕНЯКИ — Олександр Анатолійович (лікарем-рентгенологом) та його
дружина Наталія Леонідівна (лікарем-ендокринологом).
Зубопротезною лабораторією у Димері
з 1970 по 1995 р. завідував Валерій Олександрович БОНДАР, його дружина Ольга
Никифорівна з 1968-го тривалий час була
начмедом, а нині завідує відділенням швидкої та невідкладної медичної допомоги Димерської РЛ.
Із 1980-х рр. — лікар-ендоскопіст, анестезіолог-реаніматолог, хірург Димерської
лікарні Віктор Олексійович ОСТРОУХОВ,
а його дружина Інеса Олександрівна працює
там із 1990-х — старшою медсестрою інфекційного відділення.
У Димері працювало іще одне подружжя
ОСТРОУХОВИХ: у 1984-1996 рр. — Ольга
Олександрівна — лікар-анестезіолог-реа-

німатолог (нині — у КНДІПАГ), у 1984-1990 —
Микола Олексійович, лікар-хірург (помер).
А також родина ОСАДЧИХ: Ольга Іванівна, ст. сестра поліклініки — із 1981-го, її
чоловік Микола Миколайович, водій відділення ШД — із 2000-го, їхня донька Наталя
Миколаївна, медреєстратор — із 2010-го.
Медсестра фізіотерапевтичного відділення Антоніна Василівна КОРНІЄНКО
(померла у 1994) у Димерській лікарні — із
1947-го, 1979 року акушеркою поліклініки
розпочала свій медичний трудовий стаж її
дочка Лариса Петрівна ДАВИДЕНКО, а
потім родинну традицію підхопила й онука — Наталя Петрівна ВАСИЛЕНКО була
старшою акушеркою пологового відділення
ВЦРЛ.
Відома у районі та області родина хірургів КЛЮЗКІВ: ще у 1970-х працював лікарем-хірургом у Димері В’ячеслав, лікаремхірургом у Нових Петрівцях — його дружина
Олімпіада, а їхній син Іван — зав. хірургічним відділенням Київської клінічної лікарні №
15.
Завідував терапією Димерської лікарні
із 1970-х по 1997 р. Василь Костянтинович
БЛОХА, а його дружина Валентина Іванівна ЯКИМЕНКО із 1993 по 2007 р. працювала

лікарем відділень функціональної діагностики і фізіотерапії (до Димера — начмед санаторію «Лютіж»).
Одразу після війни прийшли до лікарні
Борис Микитович КЕБКАЛО (працював
до 2006 р.: лікарем-терапевтом, начмедом,
лікарем підліткового кабінету), його сестра
Ольга Микитівна (працювала до 2001 р. лікарем-дерматовенерологом; померла) та її
чоловік Григорій Іванович СІНІЧЕНКО (помер 1998-го, працював до 1990-х: лікаремтерапевтом, зав. інфекційним відділенням,
головним лікарем тубсанаторію).
Династія ПАХОМЕНКІВ. 1983 р. прийшла до хірургічного відділення Димерської
лікарні операційна медсестра Наталя Олексіївна ПАХОМЕНКО (нині – операційна
медсестра травмопункту), на рік раніше — її
чоловік Анатолій Миколайович, який дотепер працює водієм відділення ШД, у 1970-х
— її батько Олексій Павлович ДАВИДЕНКО
(понад 20 років працював водієм лікарні) та
мати Марія Христофорівна ДАВИДЕНКО
(майже три десятиліття — сестра-господарка терапевтичного відділення). Невістка
Наталі Олексіївни — Марина Сергіївна
ПАХОМЕНКО працює фельдшером-лаборантом КДЛ Димерської РЛ із 2010-го.

Тридцять і більше — на посту
У № 5’2013 газети «Вишгород» ми вже згадали ветеранів-медиків (див. стор. 5). І знову
імена тих, хто близько 30-ти і більше років у
Вишгородській ЦРЛ, хто працює дотепер чи
пішов з цього світу, та кого досі пам’ятають:
Галина Олександрівна АРІСТОВА — лікартерапевт (звільнилась);
Раїса Олександрівна РИБАС — лікар-дерматолог (померла);
Олександр Миколайович ВОЗНЮК — лікар-невропатолог;
Євгенія Іванівна ІЖЕВСЬКА — завідуюча терапевтичним відділенням (звільнилась);
Маргарита Пилипівна ЛЕВЧУК — лікарофтальмолог;
Лариса Євгенівна КРУТА — лікар-терапевт;
Людмила Олександрівна ПЯТИХ — лікартрансфузіолог (звільнилась);
Антоніна Костянтинівна СИДОРОВА (звільнилась), Ніна Михайлівна ДАНИЛЮК — медреєстратори;
Марія Григорівна БІЖОВЕЦЬ — медсестра
наркокабінету;
Віталій Григорович НЕДАШКІВСЬКИЙ — лікар-нарколог;
Василь Петрович МЕЛЬНИК — заступник
головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності;
Ніна Володимирівна КОШЕЛЄВА, Валентина Вікторівна МЕЛЬНИК, Катерина Олександрівна ГРЕЦЬКА — медсестри поліклініки;
Віра Миколаївна КУЗЬМІЧОВА — лікар-акушер-гінеколог (звільнилась);
Світлана Іванівна СКАЧКОВА — лікар-фтизіатр;
Валентина Арсентіївна ЦАРУК (померла),
Ганна Іванівна ДРОБКО, Ганна Іванівна МІРІЄВСЬКА, Катерина Сидорівна СИДОРЕНКО
(звільнилась), Світлана Михайлівна ПЛОТКО —
дитячі медсестри;
Лариса Василівна ТОЦЬКА — завідуюча

акушерсько-гінекологічним відділенням;
Марія Іванівна ПЕНДЮРЕНКО — акушерка
пологового відділення;
Людмила Іванівна КАРПЕНКО — медсестра
фтизіатричного відділення;
Валентина Олексіївна ЛАЗАРЄВА — лікарстоматолог;
Любов Семенівна КРАВЧЕНКО — старша
медсестра фізіотерапевтичного відділення;
Надія Анатоліївна ШКОЛЬНА, Олена Миколаївна КОХНО (звільнилась), Галина Миколаївна ОСТАПОВА, Галина Казимирівна
ЙОВЕНКО, Ганна Антонівна ВОЛОХАТЮК —
медсестри фізіотерапевтичного відділення;
Ганна Іванівна ЯКОВЕНКО — операційна
медсестра;
Марія Філатівна НЕДІЛЬЧЕНКО — медсестра травмпункту;
Надія Романівна КЛИМЕНКО — лікар з
функціональної діагностики;
Галина Василівна КОРІННА — молодша
медсестра кабінету ФД (звільнилась);
Тамара Олександрівна ВОЙТОВИЧ — завідуюча дитячим відділенням;
Людмила Миколаївна МАЛЮХ — медсестра дитячого відділення (звільнилась);
Тетяна Федорівна КОЛЬПИШ — старша
медсестра дитячого відділення (померла);
Надія Іванівна САПОН — молодша медсестра дитячого відділення;
Галина Олександрівна КРИКОНЧУК — лікар-терапевт терапевтичного відділення;
Лідія Іванівна КРИНИЧКА — старша медсестра терапевтичного відділення;
Антоніна Дмитрівна ЛИТВИНЕНКО — сестра-господарка терапевтичного відділення
(звільнилась);
Михайло Семенович БАНДУЛЯК — лікарневропатолог терапевтичного відділення;
Надія Францівна БОСЮК — медсестра хірургічного відділення;
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Засідання профкому ЦРЛ

Леонід Якович ШНАЙДЕР — багаторічний
завідуючий і лікар хірургічного відділення (помер);
Світлана Борисівна НЕДІЛЬЧЕНКО — медсестра хірургічного відділення (звільнилась);
Світлана Степанівна ТРИГУБ — медсестра
відділення переливання крові (звільнилась);
Тетяна Миколаївна КАЛИТЮК, Тетяна
Іванівна ВОЗНЮК, Світлана Петрівна ЛАВРЕНЮК (звільнилась) — лаборанти клініко-діагностичної лабораторії;
Людмила Іванівна ВЕСНЯНКО — архіваріус
(звільнилась);
Ганна Дмитрівна ЛЕГКА — фасувальник аптеки;
Валентина Іванівна КРАВЧУК — медсестра
дитячої молочної кухні (звільнилась);
Марія Федорівна ЧАЛА — завідуюча складом (звільнилась);
Валентина Василівна ДОВГОПЯТ — дезінфектор;
Анатолій Антонович НОВАК, Іван Кузьмович ПІДДУБНИЙ, Ольга Григорівна СТАРИК
(звільнилась), В’ячеслав Григорович СКРИННИК (помер) — лікарі відділення швидкої допомоги (ШД);
Марія Іванівна БУРЕНОК (звільнилась),
Оксана Іванівна СМОЛЯРЕНКО, Надія Миколаївна СТАРУН (звільнилась) — фельдшери відділення ШД;
Олег Володимирович ТИМКО, Микола
Іванович ПОЛОСА (звільнився), Станіслав Миколайович ХІЛІНСЬКИЙ (звільнився), Олексій
Васильович САВИЦЬКИЙ (помер), Сергій Борисович ПРОКОПЕНКО (звільнився) — водії відділення ШД;
Галина Пантиліївна БЕЗДОРОЖЕВА — молодша медсестра відділення ШД;
Володимир Борисович КАЗМІРЧУК — лікар
з УЗД (звільнився).
Далі буде
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Вишгород
Кредитна спілка «Респект»
(код ЄДРПОУ 23236426)
З нагоди 15-річчя
АКЦІЯ
Депозитний вклад «Весняний» - 22% річних

Адреса: м. Вишгород, вул. Промислова, 4
Тел.: (04596)-5-17-14, 0667871773, 0961289088
ksrespekt@ukr.net
Працюємо: понеділок – п’ятниця з 13.00 до 18.00’

Піца за 10 хвилин

Нашвидкоруч

Треба:
- борошно - 8 столових ложок;
- яйця - 2 штуки;
- сметана - 4 ст. л.;
- майонез - 4 ст. л.;
- сир та інгредієнти для
начинки (томати, ковбаса,
огірки, оливки і т.п. на твій
вибір) - за смаком.
Змішуємо всі продукти,
окрім сиру. Має вийти рі-

«Гарячий» півфінал

ФутГОЛ

ФОТО — архів «Вишгорода»

почали відповідати на провокації броварчан. Здається, гравці забули, що
це — футбол, а не щось інше.
Броварчани скористались розбалансованістю нашої команди і забили два м’ячі. Ми відіграли один м’яч
(Вадим Шеремет). Потім, при такій же
нервовій грі команди обмінялися забитими м’ячами — 3:2. У нас знову відзначився Вадим Шамрай. Вишгородці
поспішали відігратись та при цьому
припустились грубих помилок. Дорош
робив передачу м’яча партнеру за спиною свого воротаря і влучив у спину
голкіпера. М’яч залетів у власні ворота.
І ще один казус довершив серію
безглуздих помилок наших гравців.
Павло Римарев «завів» м’яч у свої ворота. У тайм-ауті я «охолодив» футбо-

Олександр ЧЕРКАЙ,
тренер ФК «Чайка»-98
Третього лютого Броварське
училище фізичної культури приймало учасників другого туру півфінальних змагань з футзалу — юнаків 1996-1997 рр. н. та 1998-1999
р. н. змагання стартували грою між
броварчанами і обухівцями. Як і у
попередньому турі, нашій команді
«Чайка»-ДЮСШ протистояли футболісти з м. Броварів (БВУФК) та м.
Обухова (ДЮСШ). У першому таймі
рахунок 2:2, у другому — броварчани перемогли обухівців 7:2.
а наступну гру арбітри вивели команди «Чайки»-ДЮСШ
та ДЮСШ Обухів. Гра почалася без розвідки. Вишгородці повністю заволоділи ініціативою від початку
і до кінця. Вже на першій хвилині гри

Н

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

лістів і проінструктував про подальші
дії. Михайло Черниш скоротив розрив у
рахунку до двох м’ячів, гра тривала вже
за нашим «сценарієм». Ми мали багато
нагод зрівняти рахунок і вийти вперед,
але м’яч вперто не хотів залітати до воріт суперника. Тож перша поразка нашої команди 3:5.
Після другого туру ми залишились
на першому рядку турнірної таблиці і
забезпечили місце у фіналі змагань, як
і броварчани, які стали другими, перед
останнім, третім туром півфіналу.
Ігри відбудуться у м. Обухів, у неділю — 10 лютого.
У старшій віковій групі вишгородська команда переграла своїх суперників з м. Броварів та Кагарлика і зайняла
перше місце у своїй групі.

Костянтин Дорош переправив м’яч у
ворота суперників. Повна та беззаперечна перевага нашої команди втілилася у зливу голів. М’ячі забивали, як
«на замовлення». Дорош Костянтин (3),
Павло Римарев (3), Михайло Черниш
(2),Олександр Мельник, Богдан Олексій, Ігор Лущак. У підсумку — перемога «Чайки» — 11:1. Обухівці відквитали
лише один м’яч.
Остання гра між командами Броварів та Вишгорода була принципова
перш за все для броварчан. Вони прагли реваншу за фіаско у першій зустрічі
(1:7) від Вишгорода.
Налаштованість на перемогу броварських футболістів була максимальною, навіть занадто, бо у своїй грі вони
використовували часто і не дозволені
прийоми. Поштовхи у спину руками,
удари по ногах наших футболістів «завели» гравців нашої команди. Вони

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що
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деньке тісто, схоже на сметану. Сковорідку змащуємо олією, виливаємо тісто і зверху
кладемо начинку. Заливаємо
майонезом і посипаємо сиром.
Сковорідку ставимо на
плиту на кілька хвилин на середній вогонь.
Накриваємо
кришкою.
Коли сир розплавиться, наша
піца готова.

P.S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Декому
корону
на голові
хочеться
поправити
лопатою
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